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، الطبعة األوىل، عامل الكتب ،القاهرة( معجم اللغة العربية املعاصرة، أمحد خمتار عمر. د: يف ذلك انظر  )١(

  . ٢١٨١ص، ثالثالد ال ،)٢٠٠٨سنة 
، )١٩٩٢الطبعة السابعة ، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان( "معجم لغوي عصري"الرائد ، مسعودجربان 

  . ٧٩٩ص
، القاهرة؛ دار املعارف(يف ستة جملدات ، مجال الدين حممد بن مكرم األنصاري، البن منظور: لسان العرب
  . ٤٣٧٣ص، اجلزء التاسع واألربعون، الد السادس، )بال تاريخ

  . ٩٠٨ص، ) ٢٠٠٤الطبعة الرابعة ، مكتبة الشروق القاهرة؛(  الوسيط املعجم
  .٦٠٧ص، ) ١٩٨٠ األوىلالطبعة  ،مطابع الدار اهلندسية القاهرة؛(  جيزاملعجم الو
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بريوت؛ املؤسسـة  ( ترمجة منصور القاضي ، املعجم الدستوريإيف ميين؛ & أوليفيه دوهاميل : انظر  )١(
  .١٥٢ص، )١٩٩٦الطبعة األوىل ، التوزيعاجلامعية للدراسات والنشر و

ممارسة حق االقتراع  ـ١ :متر بثالث مراحل أساسية هي االنتخابعملية إىل أن  هناوجتدر اإلشارة       
Suffrage ) أو حق التصويتRight to Vote(  ـ  ٣وفرزها وإحصاؤها  األصوات مجع ـ ٢ إعـالن   ـ

   .)أمساء املرشحني الفائزين(النهائية  النتيجة
تلك العملية اليت تبدأ بإدالء الناخـب  «  : يراد به ـ  حبسبانه جوهر حق االنتخاب ـ  "االقتراع"و      

لصوته الختيار من يمثله بدءاً من تقدميه بطاقته االنتخابية، وما يثبت شخصيته إىل رئيس جلنة االنتخابـات  
رالختيار أحد املرشحني أو العـدد املطلـوب   مروراً بتسلمه بطاقة االختيار وانتهاًء بإدالئه بصوته يف س ية

  .» منهم وإيداع هذه البطاقة صندوق االنتخاب مث فرز األصوات إلعالن النتيجة مبا يطابق إرادة الناخبني
  .٧ص، ) ١٩٩٩طبعة ، القاهرة؛ اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية( معجم القانون : انظر  )٢(
  .٦٠٧ص، مرجع سابق ،جيزاملعجم الو؛  ٩٠٨ص، مرجع سابق، املعجم الوسيط: انظر  )٣(
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Presidential Elections
Parliamentary (General ) Elections

                                                 
دمشـق؛ مديريـة الكتـب    ( مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسـية  كمال الغايل؛ . د: انظر  )١(

  .١٩٧ص ،)١٩٨٥طبعة سنة ، واملطبوعات اجلامعية
" عـريب  ،فرنسـي ، انكليـزي " أمحد زكي بدوي؛ معجم مصطلحات العلوم االجتماعيـة . د: انظر  )٢(
  . ١٢٩ص، )١٩٨٢ سنة بريوت؛ مكتبة لبنان، طبعة(
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Local (Municipal) Elections
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نظرية الطبيعـة   «على أساس  ،نيصر ويف فارس ويف اهلند ويف الصيف م، مية عموماًالقد املدنياتقامت  )١(

نظـر  يفراعنة مصر وملوك الشرق األوسط وأباطرة الفرس وملوك اهلند والصني كان ف، » اإلهلية للحاكم
ونـه  ويعدر سون اإلمرباطوت الفكرة كذلك عند الرومان الذين كانوا يقددوقد وجِ. هلةآإليهم باعتبارهم 

   .١٩٤٧بل لقد ظلت موجودة يف العصور احلديثة عند اليابانيني حىت سنة ، إهلاً
 كان سلطاناً مطلقاً ال حد" اآلهلة"وترتب على هذا التكييف اإلهلي لطبيعة احلاكم أنَّ سلطان امللوك       

أو أنْ ينظروا إىل تصـرفام نظـرةً   " اآلهلة"وكانت أوامرهم ال مرد هلا؛ إذ ال جيوز للبشر أنْ يناقشوا ، له
أن الفراعنة كانوا ، أوضح القرآن الكرمي يف آيات كثريةولقد . ألم فوق كلِّ مناقشة ونقد بشري، انتقادية

من ذلك قول فرعون لنيب اهللا موسـى عليـه   . اياهمواجبة من جانب رعوأن طاعتهم ، يعتقدون أم آهلة
سورة ( »  « : السالم عندما دعاه لعبادة رب العاملني

  : وقوله هلم أيضـاً ، )٣٨/سورة القصص( » « : وقوله لرعاياه، )٢٩/الشعراء
»« )٢٤/سورة النازعات( .  

حيث رفضت هذه األخرية رفضاً حامساً ذلك التكييف  ،سيحيةملمع ظهور االسابقة  تطورت النظريةو      
فيهـا إنسـان   وتقدمت اإلنسانية يف هذا اال حنو اخلطوة الثانية الذي كان احلاكم ، غري البشري للحكَّام

احلـق اإلهلـي    نظرية «ويف هذه املرحلة تسمى النظرية . إال أن اهللا يصطفيه ويودعه السلطة، كبقية البشر
ومتسك ـذه   .أخرى يف اختياره إرادة تدخلِدون  ،ن احلاكم يستمد سلطته من اهللا مباشرةًأل، »باشرملا

ولويس ، ولويس اخلامس عشر، ويس الرابع عشرنذكر منهم ل، النظرية وقررها صراحة بعض ملوك فرنسا
ملك فرنسـا ال  «هم أن كان شعارو. وأعلنوها يف مذكرام وخطبهم ومقدمات دساتريهم، الثامن عشر

وأخذت تـدخل دور  ، ملا بدأ الوهن يتسلَّل إىل اإلمرباطورية الرومانيةو. »من اهللا وسيفه كه إالّلْيستمد م
=       الـذي كـان    ة أن جتد لألمر كله تكييفاً آخر غري ذلك التكييف القدميللكنيس كان البد، االضمحالل
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لقد أصبح األباطرة من الضعف حبيث مل يعد . سلطان األباطرة من كل قيد ويعفيه من كلِّ مناقشةيطلق = 
ية جديدة وبدأت نظر، وأن سلطتهم من سلطته وقبس منه، من السائغ أن يقال أم ميثلون اهللا على األرض

     احلُكَّـام  وتتلخص هذه النظرية اجلديـدة يف أنَّ . » أو العناية اإلهلية باشرملنظرية احلق اإلهلي غري ا «هي 
فاهللا ال خيتـار احلكـام    ،سيحيملوجب رضا الشعب اميارسوا مب لكنهم ، منا يستمدون سلطتهم من اهللاإ

سيحيون بأنفسهم ملخيتار ا أن قتضاهمن م توجيهاً متعلمجامنا هو يوجه أحداث التاريخ ووإ ،مباشرةاختياراً 
  .أن ترضى عن هذا االختيار وتباركهو فإا البد، سيحيةمتثِّل امل هي اليت كانت الكنيسة  ملَّاو. كمهماح

ومل يعـد حسـابه   ، ويف ظل هذا التكييف اجلديد مل يعد احلاكم مطلق السلطان كما كان من قبـل      
وإمنا أصبح من املتصور مساءلته من قبل الكنيسة عن مدى إتباعـه  ، كامالً إىل الدار اآلخرة مؤجالً تأجيالً

  . للتعاليم املسيحية باعتباره مندوباً منها ملباشرة السلطة الزمنية يف إطار تلك التعاليم
ق اإلهلي غري ولقد كانت نظرية احل .وقد ظلت هذه النظرية سائدة حىت بداية عصر النهضة يف أوروبا     

ومع ذلك فإن هذه . املباشر هي أول حماولة للحد من السلطان املطلق للملوك يف العصور الوسطى املسيحية
فالنظرية تتفق مع غريها مـن  ، النظرية تصلح لتربير السلطان املطلق شأا شأن مجيع النظريات الثيوقراطية

، نت تفترق عنها إذ جتعل اختيار احلـاكم للشـعب  وإن كا، النظريات يف أن السلطة يف ذاا من عند اهللا
فما . وإن كان الشعب هو الذي اختاره، والشك أن احلاكم الذي ميارس سلطة إهلية يستطيع أن يستبد ا

فاالختيار الدميقراطي للحـاكم  . دام احلاكم يستمد سلطته من اهللا فهو ال يكون مسؤوالً أمام أحد غري اهللا
   .بل ميكن أن يكون استبدادياً، ن احلكم حراًال يعين حتماً أن يكو

 ويالحظ يف هذا الصدد أن النظريات الثيوقراطية عموماً ـ وقد أرجعت أساس السلطة ومصدرها إىل      
حترمياً مطلقاً مقاومة حكامهم حىت ولو كانوا  ـ تؤدي إىل إطالق سلطان امللوك وحترم على الشعوباهللا  

  . ووسيلة االنتقام اإلهلي لعقاب املفسدين يف األرض، عناية اإلهليةمستبدين ألم ظل اهللا ال
فقد حدث صراع ، إن العقل ال يقبل مثل هذه النظريات اليت ابتكرت لتربير استبداد امللوك، ويف الواقع     

، )روحيـة ال(والسلطة الدينية ) املدنية(مرير يف القرون الوسطى بني الدولة والكنيسة أو بني السلطة الزمنية 
، وانقضى بالتايل عهد نظريتي التفويض اإلهلي املباشر وغري املباشر، وانتهى الصراع بغلبة األوىل على الثانية

  .وظهور العلمانية، لدين والكنيسةوظهرت نظريات املصدر الشعيب للسلطة بفعل حترر الفكر من أغالل ا
، )٢٠٠٢الطبعة األوىل سـنة  ، بال ناشر، دمشق( النظم السياسية، حسن البحري. د: انظر يف التفاصيل 

  .وما بعدها  ١٢ص
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L'Assemblée générale du peuple (ecclésia)


                                                 
) ١ ( « L'idée qu'on puisse choisir les gouvernants est moderne. A l'origine, les 

gouvernants font partie du donné naturel : on ne les choisit pas plus qu'on ne 
choisit le climat, le sol, la maladie, etc ».                                                                

Institutions politiques et droit constitutionnel: Les ; Duverger, Maurice :انظـر  
  septième éditionPresses universitaires de France, Paris; ( grands systèmes

1963), p.75.                                                                                                                          
  7p.7 , op.cit.,titutionnelInstitutions politiques et droit cons; Duverger.   :انظر  ) ٢ (

ألن احلقوق السياسية واملدنية ، هذا التعبري إذا صح، تشكل الدميقراطية القدمية نوعاً من األرستقراطية ) ٣( 
من  %٩٠ويشكلون ، وهم األرقاء بشكل خاص، أما الباقون، كانت حمصورة يف عدد قليل من السكان

  .فلم يكن يعترف هلم بأي حق خاص أو عام ، جمموع السكان
  ).يف اهلامش( ١٩٧ص، مرجع سابق، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسيةكمال الغايل؛ . د: انظر 
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  7p.7 , op.cit.,titutionnelInstitutions politiques et droit cons; Duverger.   :انظر  ) ١ (
األنظمـة  "املؤسسات السياسية والقانون الدستوري  ،موريس دوفرجيه. د: أو الترمجة العربية هلذا الكتاب 

الطبعة ، والتوزيع اجلامعية للدراسات والنشراملؤسسة بريوت؛ (جورج سعد . د: ترمجة ،"السياسية الكربى
  .٥٩، ٥٨ص، )١٩٩٢األوىل سنة 

املتبع يف تعيني املوظفني قناعة األقدمني بأن القرعة تتـرك    le tirage au sort القرعةيعكس أسلوب  )٢(
فمـا دام  ، كما يعكس الشعور العميق باملساواة بني املـواطنني ، األمر مباشرة إلرادة اآلهلة ختتار من تشاء

فإن نظام القرعة هـو الـذي   ، وأفراد الشعب السياسي كلهم أصحاب حقوق متساوية، النظام دميقراطياً
ولقد ساعد على انزواء االنتخاب كوسيلة إلسناد السلطة يف الـنظم  ، يكفل وجود هذه املساواة وحيققها

و األمر الذي كان يضمن لكـل  وه، أا كانت تعتنق نظام تويل املناصب بصفة دورية وبالتناوب، القدمية
  .فرد أن يتوىل وظيفة عامة ولو مرة يف حياته 

   :يف ذلك انظر 
اجلزء األول  ـ" ل النظم السياسيةدراسة مقارنة يف أصو"عي أبو راس؛ نظم احلكم املعاصرة حممد الشاف. د
   . ٣٩٣ص، )١٩٧٧طبعة سنة ، قاهرة ؛ عامل الكتبال( النظرية العامة يف النظم السياسية  ـ
   . ٢٢٩، ٢٢٨ص، )١٩٩٤طبعـة سـنة    ،القاهرة؛ دار النهضة العربية(ثروت بدوي؛ النظم السياسية . د
  .١٩٨، ١٩٧ص ،مرجع سابق، لقانون الدستوري والنظم السياسيةمبادئ ا، كمال الغايل. د
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مصـر   نظـم االنتخابـات يف العـامل ويف   ، عبد اهللا ناصف. د &سعاد الشرقاوي  .د :يف ذلكانظر  )١(
، بغداد(االقتراع السياسي ، منذر الشاوي. ؛ د١٠٢، ٨٨ص، )١٩٨٤طبعة ، دار النهضة العربية، القاهرة(

  .١٥، ١٤ص، )٢٠٠١طبعة ، منشورات العدالة
  . ١٣١، ١٣٠ص، املرجع السابق، االقتراع السياسي، منذر الشاوي. د :انظر  )٢(
  . ١٧، ١٦ص، رجع السابقامل، االقتراع السياسي، منذر الشاوي. د :انظر  )٣(
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La démocratie classique

Les démocraties occidentals
Les démocraties marxistes 

Les démocraties populaires  
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formelleillusoire   

                                                 
الصـادر سـنة    )كية الثالث عشرةياإلعالن اجلماعي للواليات األمر( إعالن االستقالل األمريكي عبر )١(

وأن احلكومات إمنا تستمد  ... ﴿: واالنتخابات إذ جاء بهعن هذا التالزم احلتمي بني الدميقراطية  ١٧٧٦
ـ       Abraham Lincolnأبراهام لينكولن وهو ما أكده ، ﴾ ....... سلطاا املشروع من رضاء احملكومني

الرالذي ألقاه ، خطاب غيتيسربغهري املعروف باسم خطابه الشيف ـ ادس عشر للواليات املتحدة  ئيس الس
، يف مناسبة تدشني املدافن القومية للجنود األمريكيني يف مدينة ١٨٦٣ سنة نوفمرب/تشرين الثاين ١٩يوم يف 

ماتوا هنا  وإننا هنا نعرب عن عزمنا األكيد على أن من...  ﴿: حيث جاء فيه، بوالية بنسلفانياغيتيسربغ 
حكومة الشعب لن تذهب أرواحهم سدى؛ وأن هذه األمة برعاية اهللا ستشهد مولد احلرية اجلديدة؛ وأن 

  . ﴾ اليت اختارها الشعب وتعمل من أجل الشعب لن تفىن من على وجه األرض
« … that we here highly resolve that these dead shall not have died in vain; that this 
nation, under God, shall have a new birth of freedom; and that government of the 
people, by the people, for the people, shall not perish from the earth ».                            

وعزهلـا   ، جيب أن يتمكن الشعب من اختيار حكومته وحماسبتها، ولكي تكون احلكومة من الشعب      
، ال ميكن قيام جمتمـع دميقراطـي  ، فبدون انتخابات حرة ومنصفة، عن طريق االنتخاب احلر، أو تغيريها

قيقية ألية حقـوق أو  وبدون رقابة واعية ومستمرة للحكام من جانب الناخبني ال ميكن توفري أية ضمانة ح
، لذلك يشار إىل حقي االنتخاب والترشيح باعتبارمها من احلقوق واحلريـات األساسـية  ، حريات أخرى

  .وأما ميثالن حجر األساس لقيام حكومة حرة يف أي جمتمع دميقراطي
 ,The Right to Vote: Rights and Liberties Donald Grier Stephenson Jr: انظـر  
3.      -), pp.1CLIO, Inc., 2004-Santa Barbara, California:  ABC( Lawunder the   

  pp.Institutions politiques et droit constitutionnel, op.cit., ; Duverger.80 ,79  :انظر )٢(
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Les libertés publiques  
possibilités juridiques

les moyens matériels  






 

 


 

 

 Karl Marx



La bourgeoisie capitaliste

 l'opinion publique  


 
 




La dictature du prolétariat 
                                                 

  p.Institutions politiques et droit constitutionnel, op.cit., ; Duverger.80        :انظر  )١(
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la phase révolutionnaire



 

 







                                                 
  p.Institutions politiques et droit constitutionnel, op.cit., ; Duverger.80         :انظر  )١(
ويالحظ من الناحية العملية أن احلريات واالنتخابات مل تلغى رمسياً يف املرحلة االنتقالية أثناء بناء النظام  )٢(

سوفيييت ودول الدميقراطيات الشعبية بشيء فقد نصت عليها دساتري االحتاد ال، بل على العكس، االشتراكي
غري أن نظام احلزب الواحد يف كثري من تلك البالد قد أفقـد االنتخابـات   . كثري من اإلسهاب والتفصيل

  .وأفرغتها من قيمتها النظرية والعملية على حد سواء ، جوهرها
  p.l, op.cit., Institutions politiques et droit constitutionne; Duverger.80         :انظر  )٣(
اعتمد مبوجب قـرار   Universal Declaration of Human Rights اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان) ٤(

  .١٩٤٨ديسمرب  /كانون األول ١٠لألمم املتحدة املؤرخ يف  اجلمعية العامة
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  :إلنساناإلعالن العاملي حلقوق امن  /٢١/من املادة  ٣&١وفيما يلي نص الفقرتني ) ١(

Article 21 : « 1. Everyone has the right to take part in the government of his country, 
directly or through freely chosen representatives.  3. The will of the people shall be the 
basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and 
genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by 
secret vote or by equivalent free voting procedures ».                                                            

 International Covenant on Civil and Political ياسيةالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والس) ٢(

Rights   اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة املؤرخ يف
  . ٤٩ألحكام املادة  ، وفقا١٩٧٦ً آذار ٢٣:  تاريخ بدء النفاذ ١٩٦٦األول  كانون ١٦

  :لعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسيةمن ا /٢٥/ملادة من ا بوفيما يلي نص الفقرة ) ٣(
Article 25 : « Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the 
distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions:(a)…(b) To 
vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and 
equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the 
will of the electors ».                                                                                                                 
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  : علـى أن   ٢٠١٢شباط /فرباير ٢٧من الدستور السوري الصادر بتاريخ / ١/فقرة / ٨٦/املادة  تنص) ١(
. » ينتخب رئيس اجلمهورية من الشعب مباشرة « 
ينتخب  «: على أن  ٢٠١٢شباط /فرباير ٢٧من الدستور السوري الصادر بتاريخ / ٥٧/املادة  تنص) ٢(

  . » اء جملس الشعب باالقتراع العام والسري واملباشر واملتساوي وفقاً ألحكام قانون االنتخابأعض
 :على أن  ٢٠١٢شباط /فرباير ٢٧من الدستور السوري الصادر بتاريخ / ٢/فقرة / ١٣١/املادة  تنص) ٣(
  . » تساوياًيكون لوحدات اإلدارة احمللية جمالس منتخبة انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً وم «



  

- ١٩ - 
 

  

 
 

 
   

  

 
Referendum




 
  

 






 

 

 Plebiscite


 
                                                 

اإلسـكندرية؛ دار املطبوعـات   (االستفتاء الشعيب والشريعة اإلسالمية  ،ماجد راغب احللو. د:  انظر) ١(
  .١٠٣، ٧٧ص، )١٩٨٣ الطبعة الثانية، اجلامعية

الدسـتورية يف   القانون الدستوري واألنظمة السياسية مع املقارنة باملبادئ ،عبد احلميد متويل. د : انظر) ٢(
  . ١٦٦، ١٦٥ص، )١٩٩٩طبعة سنة ، اإلسكندرية؛ منشأة املعارف( اإلسالمية الشريعة



  

- ٢٠ - 
 

  

 


 
 





 

 


 
 

   





 
  

 
 

 





                                                 
  . ١٠٦، ١٠٥، ٧٩ص ،مرجع سابق، االستفتاء الشعيب والشريعة اإلسالمية؛ ماجد احللو. د:  انظر) ١(
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) احلكم(ومسي عقد اخلالفة ، )احلاكم(جيمع فقهاء أهل السنة على أن البيعة عقد بني األمة وبني اخلليفة  )١(
  .البائع يده يف يد املشتري إيذاناً بإمتام العقد عبيعة تشبيهاً له مبا يتبع يف عقد البيع عندما يض

والعقد االجتماعي  السنة أهلعند مفكري  البيعةأمحد فؤاد عبد اجلواد عبد ايد؛ . د: راجع يف التفاصيل 
القاهرة؛ دار قبـاء للطباعـة والنشـر    " ( السياسية الفلسفةمقارنه يف  راسةد" يف الفكر السياسي احلديث

  .وما بعدها ١٧ص، )١٩٩٨طبعة ، والتوزيع
املرجع ، ..والعقد االجتماعي السنة أهلعند مفكري  البيعةأمحد فؤاد عبد اجلواد عبد ايد؛ . د : انظر )٢(

  .وما بعدها ٧٣ص، السابق
حتقيـق  ، كام السلطانية والواليات الدينيةاألح، )أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب( املاوردي  : انظر )٣(

  . ٨، ٧ص، )١٩٨٩، الطبعة األوىل، مكتبة دار ابن قتيبة، الكويت( الدكتور أمحد مبارك البغدادي 
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دار كنوز إشـبيليا  ، الرياض(االنتخابات وأحكامها يف الفقه االسالمي ، فهد بن صاحل العجالن:  انظر )١(

  . ٤٩ص، )٢٠٠٩ة سن الطبعة األوىل، والتوزيع للنشر
  . ٨ص، مرجع سابق، األحكام السلطانية، املاوردي : انظر )٢(
  .١٤٠، ١٣٩ص ،مرجع سابق، ...االستفتاء الشعيب ، ماجد راغب احللو. د:  راجع يف ذلك) ٣(
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  . ٤ص، مرجع سابق، األحكام السلطانية، املاوردي : انظر )١(
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  . ٥ص، بقمرجع سا، األحكام السلطانية، املاوردي : انظر )١(
 سـنة  طبعـة ، بريوت؛ دار القلم العريب( أبو زيد عبد الرمحن بن حممد؛ املقدمة ، ابن خلدون : انظر )٢(

  . ١٩٣ص، )١٩٧٨
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الطبعة األوىل ، دار النمري للنشر، دمشق (عبود العسكري؛ أصول املعارضة السياسية يف اإلسالم  : انظر )١(
  .٦٣ص، )١٩٩٧
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  .٢٥، ٢٤ص، مرجع سابق، ... السنة أهلعند مفكري  البيعةد؛ أمحد عبد اي. د : انظر )١(
  .١٤٨ص ،مرجع سابق، االستفتاء الشعيب والشريعة اإلسالمية، ماجد راغب احللو. د:  انظر) ٢(
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La théorie de l’« électorat-droit » 
 

 Robespierre
Condorcet

Droit Subjectif
 

 

                                                 
 ;Paris;  Droit Constitutionnel et Institutions PolitiqueHauriou, André): انظر  )١(

Montchrestien, Deuxième Edition, 1967), pp.244, 245.                                           
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La théorie de la souveraineté du peuple





                                                 
لكل ، جمزأة على مجيع أفراد الشعبتكون ن السيادة يف الدولة فإ، بدأ أو نظرية السيادة الشعبيةوفقاً مل )١(

فقال يف ، يف بيان وتفصيل هذه النظرية" جان جاك روسو"وقد أفاض الفيلسوف الفرنسي ، فرد جزء منها
فال جيوز اعتبار  ،مواطن عشرة آالف) 10000(من  مؤلَّفةٌ الدولةَ أنَّ لنفْترِض« ": العقد االجتماعي"كتابه 

 أي(غري أن كلَّ عضوٍ يعد فرداً بصفته تابعاً  ،هيئةو ةمجموعإال ك) أي صاحبة السيادة(السلطة السيادية 
كنسبة عشرة آالف إىل واحد؛ وذلك ) أو الرعية(ابع وهكذا فإن نسبة صاحب السيادة إىل الت، )من الرعية

من ) 1/10000( آالف جزء مبعىن أن كل عضو يف الدولة ال تزيد حصته على اجلزء الواحد من العشرة 
   .»خاضع هلا كلياً ، من جهته، رغم أنه، السلطة ذات السيادة

« Supposons que l’État soit composé de dix mille citoyens. Le souverain ne peut être 
considéré que collectivement et en corps; mais chaque particulier, en qualité de sujet, 
est considéré comme individu : ainsi le souverain est au sujet comme dix mille est à un; 
c’est-à-dire que chaque membre de l’État n’a pour sa part que la dix-millième partie de 
l’autorité souveraine, quoiqu’il lui soit soumis tout entier ».                                               

 ,The Political Writings of Jean-Jacques Rousseau, In Two Volumes:انظـر  
Du contrat social ou Principes ); (Volume I1, Cambridge University Press, 1915

Edited from the original manuscripts and authentic , (1762) du droit politique
editions with introd. and notes by C.E. Vaughan, Livre III, Chapitre I, p.66.          

وإذا كانت . يت ختص كلّ فرد من أبناء الشعبوسيادة الشعب ما هي إال جمموع األجزاء من السيادة ال        
نظرية سيادة (النظرية من هذه الناحية مع  تتفقوبذلك ، السيادة وفقاً هلذه النظرية تعد ملكاً موع أفراد الشعب

وأا  ،يف أا ال تنظر إىل هذا اموع كوحدة جمردة ال تقبل االنقسام أو التجزئة ختتلف معهاإال أا  ،)األمة
وإمنا تنظر إىل األفراد ذام وتقرر اشتراكهم يف السيادة حبيث تقسم بينهم حبسب ، مستقلة عن األفراد املكونني هلا

  .ويكون لكلٍ منهم جزء من هذه السيادة ، عددهم
دمشق؛ اجلامعـة االفتراضـية   " (النظرية العامة"القانون الدستوري ، حسن البحري. د: انظر يف التفاصيل 

  ).يف اهلامش( ١٦٢، ١٦١ص، )٢٠٠٩الطبعة األوىل سنة ، لسوريةا



  

- ٢٩ - 
 

  


 

 

 



 

« le droit de voter dans tout acte de souveraineté, droit que rien ne peut ôter 
aux citoyens ».                                                                                                         

  
  










 




                                                 

 Contrat social, Volume I1, Jacques Rousseau-Jean ofThe Political Writings , :انظر  )١(
Livre IV, Chapitre 1, p.104.                                                                            

، )١٩٤٩طبعـة عـام   ، القاهرة؛ املطبعة العاملية(صربي؛ مبادئ القانون الدستوري  السيد. د :انظر  )٢(
  . ١٣٣، ١٣٢ص
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La théorie de l’« électorat-fonction » 
 

 
Emmanuel Joseph Sieyès    


 

                                                 
دراسة حتليليـة  ، "تطبيقاا ،تطورها، نشأا"األنظمة النيابية الرئيسية  ؛عفيفي كامل عفيفي. د: انظر  )١(

  .٤٤٢ص ،) ٢٠٠٢ سنة طبعة، اإلسكندرية؛ منشأة املعارف( مقارنة 
  .٢٥٢ص ،)١٩٦٨طبعة ، القاهرة؛ دار النهضة العربية(النظم السياسية ، فؤاد العطار. د
االنتخاب واالسـتفتاء  « : على أن  ٢٠١٢من الدستور السوري النافذ الصادر سنة / ٤٩/تنص املادة  )٢(

  .» حق للمواطنني وواجب عليهم، وتنظم ممارستهما بقانون
حتليل النظـام الدسـتوري   " النظم السياسية والقانون الدستوري ، يحاإبراهيم عبد العزيز ش. د: انظر  )٣(

  .٢٧٠، ٢٦٩ص، ) ٢٠٠٠طبعة ، اإلسكندرية؛ منشأة املعارف"( املصري 
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La théorie de la souveraineté nationale








 
 





 

 

 


 
 

 
Barnave


l'Assemblée Constituante

                                                 
القاهرة؛ مطبعـة  ( األيديولوجيات وأثرها يف األنظمة السياسية املعاصرة رمزي طه الشاعر؛ . د: انظر )١(

 .ما بعدهاو ٧٠ص، ) ١٩٨٨طبعة سنة ، جامعة عني مشس
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   :ويف ذلك يقول بارناف  )١(

« La qualité d'électeur n'est qu'une fonction publique, à laquelle personne n'a 
droit, que la société dispense ainsi que le lui prescrit son intérêt... Comme c'est 
pour la société entière que chacun élit, la société au nom et en faveur de qui on 
élit, a essentiellement le droit de déterminer les conditions sur lesquelles elle 
veut que soient fondés les choix que les individus font pour elle..... La fonction 
d'électeur n'est pas un droit ».                                                                                  

  :انظر يف ذلك
  Contribution à la théorie générale de l'Etat,Carré de Malberg, Raymond,  -

spécialement d'après les données fournies par le droit constitutionnel français, 
(Paris: Recueil Sirey, Tome Deuxième, 1922), p.435.                                              

, Tom Éléments de droit constitutionnel français et comparéEsmein, Adhémar;  -
Premier, (Paris; Recueil Sirey, Septième édition, 1921), p.368.                              
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suffrage censitaire

 
citoyens actifs


 

citoyens passifs


 
 

 





                                                 
  :انظر يف ذلك  )١(

Cinq en  Édition Troisième, constitutionnelTraité de droit Léon;  Duguit, -
Volumes, Tome Deuxième (La Théorie générale de l'État), Première partie 
(Eléments, fonctions et organes de l'Etat), Paris, E. de Boccard, 1928, p.582.      

 , op.cit., p.436.la théorie générale de l'Etat Contribution àCarré de Malberg,  -  
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l'électorat est à la fois un droit et une function 
 

 
 








 

 








 
                                                 

القاهرة؛ جملس " (٢٠٠٧حىت  ١٨٢٤الفترة من "موسوعة الدساتري املصرية والوثائق املتعلقة ا : انظر  )١(
 . ٢١٨ص، )٢٠٠٧يوليو ، الطبعة الثالثة، مركز املعلومات، الشورى

طبعـة  ، دمشق؛ مطبعة احملبة( توري والنظم السياسية سام سليمان دلّه؛ مبادئ القانون الدس. د: انظر  )٢(
  .٢٧٩، ٢٧٨ص، ) ٢٠٠٢
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  .٣٩٩ص، مرجع سابق، اجلزء األول، عي أبو راس؛ نظم احلكم املعاصرةحممد الشاف. د: انظر  )١(
  . ٢٧١، ٢٧٠ص، مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري، إبراهيم شيحا. د: انظر  )٢(
ك ما تقرره بعض قوانني االنتخاب من إمكان االنتخاب باملراسلة أو إمكان التفـويض  وال يقدح يف ذل) ٣(

فالتفويض جائز يف هذه احلالة ألن القانون هو الذي أجـازه وبالقـدر ووفقـاً    ، يف ممارسة حق االنتخاب
يف ممارسـة   وبغري إجازة القانون للتفويض ال ميكن للناخب أن يفوض غريه، للشروط اليت حددها القانون

  .حق االنتخاب
  .٢٣٨، ٢٣٧ص، مرجع سابق ،ثروت بدوي؛ النظم السياسية. د :انظر 
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  .٢٥٢ص ،مرجع سابق، النظم السياسية، فؤاد العطار. د: انظر  )١(
  . ٢٣٩ص، مرجع سابق، ثروت بدوي؛ النظم السياسية. د :انظر ) ٢(
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 corps électoral 
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The Electorate





 


Eligible Voters



 








 

                                                 
  .٣٠ص، ) ١٩٩٩طبعة ، املطابع األمريية القاهرة؛ اهليئة العامة لشؤون(  معجم القانون: انظر  )١(
)٢( « Electorate is the collective people of a country, state, or electoral district   

who are entitled to vote in an election ».                                                                  
                                         Concise Oxford American Dictionary - 1st Edition: انظر 

  .٢٨٠، ٢٧٩ص، مرجع سابق، سام دلّه؛ مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية. د: انظر  )٣(
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  .٢٥٤ص ،مرجع سابق، النظم السياسية، فؤاد العطار. د: انظر  )١(
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Le Suffrage Restreint 
 







 


 
 

 

 
 








suffrage censitaire 

 





                                                 

  .٦ص، ) ١٩٩٩طبعة ، ة العامة لشؤون املطابع األمرييةالقاهرة؛ اهليئ( معجم القانون : انظر  )١(
 ,Louis Favoreu, Patrick Gaïa, Richard Ghevontian, Jean-Louis Mestre :انظر  )٢(
: (Paris Droit constitutionnel; Otto Pfersmann, André Roux, Guy Scoffoni

Dalloz, 5e édition Edition, 2002), p.494.                                                                  
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Le suffrage universel 
                                                 

 et Duez (Barthélemy (PaulJoseph) ;( Traité élémentaire de droit:انظــر  )١(
                                                         Dalloz, 1933), p.292. Paris, ( constitutionnel  
      ؛ ٢٧٢ص، مرجـع سـابق  ، النظم السياسية والقانون الدسـتوري ، م شيحاإبراهي. د: انظر يف ذلك  )٢(
، عبد الغين بسيوين عبـد اهللا . ؛ د٤٠١ص، مرجع سابق، حممد الشافعي أبو راس؛ نظم احلكم املعاصرة. د

  .١٦٣، ١٦٢ص، )١٩٩٧طبعة ، املعارف اإلسكندرية؛ منشأة(  النظم السياسية والقانون الدستوري
Louis Favoreu, Patrick Gaïa, Richard Ghevontian, Jean-Louis Mestre [et al.] ; 

                                                                       , op.cit., p.494.Droit constitutionnel  
  .٢٤١ص، مرجع سابق، ثروت بدوي؛ النظم السياسية. د :انظر ) ٣(
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Suffrage Capacitaire 

 

 





 



Massachusetts

literacy test
 

                                                 
 Louis Favoreu, Patrick Gaïa, Richard Ghevontian, Jean-Louis Mestre :انظر  )١(

                                                        p.494. , op.cit., Droit constitutionnel[et al.] ;   
  98p.Institutions politiques et droit constitutionnel, op.cit., ; Duverger.         :انظر  )٢(
وختفيض النصاب املايل مـن  ، كإلغاء التصويت املزدوج، ١٨٣٠رغم االصالحات اليت أدخلها دستور  )٣(

ـ    ١٠٠(فرنك للناخب  ٢٠٠إىل  ٣٠٠  ةفرنك فقط ألصحاب الكفايات من العلمـاء أعضـاء األكادميي
لى مائيت فإن عدد الناخبني مل يزد ع، فرنك ملن جيوز انتخام ٥٠٠إىل  ١٠٠٠ومن ، )والضباط املتقاعدين

  .مليون نسمة ٣٠ألف ناخب من بني عدد السكان البالغ 
، القاهرة(السيد صربي . مراجعة د، ترمجة أمحد حسيب عباس، دساتري فرنسا، موريس دوفرجيه. د: انظر 

  .٧٨ص، )١٩٥٩طبعة ، مكتبة اآلداب
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« No person shall [have the right to vote, or]  be eligible to office under the constitution 
of this commonwealth, who shall not be able to read the constitution in the English 
language, and write his name »                                                                                            

Mississippi
understanding test


 
« every elector shall . . . be able to read any section of the Constitution of this State; or 
he shall be able to understand the same when read to him, or give a reasonable 
interpretation thereof » .                                                                                                       



Negroes


 

                                                 
  :يف التفاصيل  انظر )١(

New York, ( nd StateThe American Government National a, B.A.; Hinsdale -
American Book Company, fifth Edition, 1917), p.393.                                           

Rights and Liberties under  The Right to Vote:Donald Grier Stephenson Jr,  -
                                                  p.84.                                            op.cit.,  ,Lawthe   

The Right to Vote: The Constitutional History of ; Keyssar, Alexander -
(New York: Basic Books, 2000), TABLE A.13  Democracy in the United States

Literacy Requirements for Suffrage: 1870–1924, pp.387, et.seq.                             

,Essentials of American  ’sOgg and Ray; William H Young   :يف التفاصـيل   انظر )٢(
Crofts, Ninth edition, -turyCen-(New York, Appleton, Government National

1966), pp.93-101.                                                                                                      
خبصـوص  جوهرية أدخل عليه عدة تعديالت  ةاألمريكيالواليات املتحدة وجدير بالذكر أن دستور      
ومتـت   ١٨٦٩فربايـر  /شـباط  ٢٦اقترح هذا التعديل يف ( التعديل اخلامس عشر قضىفقد ، االنتخابحق 

ال جيوز  ـ١الفقرة « : فنص على أنه ، الزنوج حق االنتخابمبنح ) ١٨٧٠فرباير /شباط ٣املصادقة عليه يف 
=       املتحدة من حقهـم يف االنتخـاب، أو  للواليات املتحدة وال ألية والية منها حرمان مواطين الواليات 
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تكون للكـونغرس   ـ٢الفقرة . لعرق أو اللون أو حالة رق سابقةاالنتقاص هلم من هذا احلق بسبب ا= 

  .» هذه املادة بالتشريع املناسب سلطة تنفيذ
The right of citizens of the United States to vote  SECTION. 1.: «  AMENDMENT XV

shall not be denied or abridged by the United States or by any State on account of race, 
color, or previous condition of servitude. SECTION. 2. The Congress shall have power 
to enforce this article by appropriate legislation ».                                                              

 ١٨ومتت املصادقة عليـه يف   ١٩١٩يونيو /حزيران ٤اقترح هذا التعديل يف ( التعديل التاسع عشركما أن      
وال ألية والية ال جيوز للواليات املتحدة « : فنص على أنه  منح املرأة حق االنتخاب )١٩٢٠أغسطس /آب

الذكورة (فيها حرمان مواطين الواليات املتحدة حق االنتخاب، أو االنتقاص هلم من هذا احلق لعلة اجلنس 
  .» تكون للكونغرس سلطة تنفيذ هذه املادة بالتشريع املناسب). أو األنوثة

The right of citizens of the United States to vote shall not be «  :IX AMENDMENT X
denied or abridged by the United States or by any State on account of sex. Congress 
shall have power to enforce this article by appropriate legislation ».                                  

ومتـت  ، ١٩٦٢اغسـطس  /آب ٢٧اقترح هذا التعديل يف ( التعديل الرابع والعشرونفقد قضى ، وأخرياً     
، وهي ضريبة موحـدة ( Poll Taxبإلغاء ضريبة الرؤوس  )١٩٦٤ينـاير  /كانون الثاين ٢٣املصادقة عليه يف 

لنظر عن أحواله املاليـة ـ   على فرد من األفراد البالغني يف دائرة معينة ـ بصرف ا ، تفرض بنسبة ثابتة
ال جيوز للواليات املتحدة  ـ١الفقرة « : فنص على أنه ،  )كشرط للتمتع حبق التصويت يف االنتخابات

وال ألية والية فيها أن حترم مواطين الواليات املتحدة، أو تنتقص هلم مـن حقهـم يف االقتـراع يف أيـة     
ئيس، أو انتخاب ناخبني للرئيس أو نائب الرئيس، أو انتخابات أولية أو سواها النتخاب رئيس أو نائب ر

انتخاب شيخ أو نائب يف الكونغرس، ال جيوز أن متنعه أو تنتقص منه الواليات املتحدة أو أية والية، بسبب 
  . عدم دفع ضريبة اقتراع أو أية ضريبة أخرى

  .» تكون للكونغرس سلطة تطبيق هذه املادة بالتشريع املناسب ـ٢الفقرة 
The right of citizens of the United States to vote  SECTION. 1. : «NDMENT XXIVAME

in any primary or other election for President or Vice President, for electors for 
President or Vice President, or for Senator or Representative in Congress, shall not be 
denied or abridged by the United States or any State by reason of failure to pay any poll 
tax or other tax. SECTION. 2. The Congress shall have power to enforce this article by 
appropriate legislation ».                                                                                                      

قانون حـق  (لندون جونسون القانون الذي سنه الكوجنرس  األمريكي ع الرئيسوقَّ ١٩٦٥ويف عام       
والذي مبوجبه مت إلغاء كل االختبارات اليت كانـت تتطلبـها   ، )Voting Rights Act of 1965التصويت 

=     وقـد أيـدت    ).اختبار معرفة القراءة والكتابة واختبار الفهم (ني دساتري وتشريعات الواليات يف الناخب
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   والية كارولينا اجلنوبية ضد كاتزنباكيف قضية  ١٩٦٦سنة يف حكمها الصادر  اإللغاءاحملكمة العليا هذا = 
South Carolina v. Katzenbach  سلطة الكوجنرس مبوجب الفقرة الثانية من التعـديل  حيث قالت إن

امس عشر للدستور كافية لتأييد إلغاء اختبار معرفة القراءة والكتابة يف الواليات الـذي أدى إىل قلـة   اخل
  .أعداد الناخبني املسجلني وتدين نسبة التصويت

 Oregon v. Mitchell ميتشـيل  ضدأوريغون والية قضية يف أيدت احملكمة العليا  ١٩٧٠سنة  يفو     

 اليت متنع استخدام اختبارات القـراءة والكتابـة   ١٩٧٠تخاب لعام ، نصوص قانون حقوق االن (1970)
  .تطبيقاً ملا ورد يف التعديلني الرابع عشر واخلامس عشر للدستور االحتادي

  :ملزيد من التفاصيل انظر 
Encyclopedia of Constitutional Amendments: Amendments, John R. Vile, 

, (Santa Barbara, 2002—Issues: 1789 Proposed Amendments, and Amending
California: ABC-CLIO, 3rd ed. 2010), pp.527- 530.                                                 

   ;op.cit.,  p.245. Droit Constitutionnel et Institutions PolitiqueHauriou ,: انظر  )١(
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la Constitution du Directoire 


 
 





 

 








                                                 

  .هذا البحث  من ٣٣راجع ما سبق ذكره يف الصفحة  )١(
  .وما بعدها ٧٢ص، مرجع سابق، ...وجيات وأثرها يف األنظمة األيديولرمزي الشاعر؛ . د:  انظر )٢(

Louis Favoreu, Patrick Gaïa, Richard Ghevontian, Jean-Louis Mestre [et al.] ; 
                                                                      . p.494, op.cit., Droit constitutionnel  
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Universal Suffrage 
 

 





 
 

 






 

 

 


 
 

 


 
                                                 

 . ٢٥٩ص، مرجع سابق، والوثائق املتعلقة ا موسوعة الدساتري املصرية: يف التفاصيل انظر  )١(
  .٥ص، ) ١٩٩٩طبعة ، القاهرة؛ اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية( معجم القانون : انظر  )٢(
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فحق االنتخـاب  ، الدول وتنص عليه دساتري كافة، رضةشرط اجلنسية هو من الشروط الطبيعية واملفت )١(
مبباشرة احلقوق  ألنه من غري املعقول السماح لألجانب، جيب أن يقتصر على املواطنني فقط دون األجانب

، ألن هذه احلقوق جيب أن تبقى مقصورة على الوطنيني األصليني، وعلى رأسها حق االنتخاب، السياسية
ومـن  ، ف إىل املشاركة يف حكم وإدارة الدولة اليت ينتمي إليهـا الفـرد  فاالنتخاب نشاط سياسي يهد

فإن أبناء الوطن يهمهم أال ، ومن جهة ثانية، املفروض أن هذا النشاط ال يهم إال أبناء الوطن هذا من جهة
  . يشاركهم يف هذا النشاط أشخاص غرباء يفتقدون إىل الوالء واإلخالص للوطن

ـ كي يتمتع مبمارسة حقوقه السياسـية ومـن بينـها حـق     ية الدول يف املواطن  دساتري غالب تشترط )٢(
ـ  أال يكون قد حلقه مـانع مـن    أي، حقوقه املدنية والسياسيةبأهلية مباشرة متمتعاً أن يكون  االنتخاب 

ويلحق الشخص مانع من موانع االنتخاب إذا كان حمروماً وفقاً ألحكام قانون االنتخاب ، موانع االنتخاب
، بـأمراض عقليـة   نيواملصاب، كاحملجور عليهم(ذة من مباشرة حقوقه السياسية والتشريعات األخرى الناف

رجبرم شائن منياحملكوو، املدنية والسياسية همحقوقدين من وا( ،   ـفقأو كان من بني الطوائف الـيت أُو
  ).يف اخلدمة كعسكري اجليش ورجال الشرطة طيلة وجودهم(حقها يف ممارسة هذه احلقوق 

وهو السن الذي يمـنح  ، حتدد دساتري مجيع الدول أو قوانني االنتخاب فيها سناً معيناً للرشد السياسي )٣(
فمن غري من املعقول أن يعطى حـق   كحق االنتخاب؛، الفرد عند بلوغه احلق يف مباشرة احلقوق السياسية
، ومتكِّنه من مباشرته على النحـو املنشـود  ، ية هذا احلقاالنتخاب إال ملن بلغ سناً معينة تؤهله إدراك ماه

سـن  ومن املالحـظ أن   . وجتعله قادراً على معرفة حقوقه السياسية وأبعاد املشاركة يف العملية االنتخابية
فهو خيتلف من دولة إىل أخرى باختالف القـوانني والتوجهـات    ،ثابتاً يف مجيع دول العامل ليس االقتراع

   . سنة ٢١ـ  ١٦ومع ذلك فإنه يتراوح عادةً ما بني ، حيث رفع هذا السن أو خفضهالسياسية من 
حبيث يكون أقلّ مـن  ، وجتدر اإلشارة إىل أن بعض الدول تعمل على ختفيض سن الرشد السياسي       

حيث جعل املشرع املصري سن الرشد السياسي أقل من سن ، كجمهورية مصر العربية( سن الرشد املدين
وذلك دف ، )بينما حدد الثاين بواحد وعشرين عاماً، حبيث حدد األول بثمانية عشر عاماً، املدين الرشد

يف حـني أن بعـض الـدول    ، وهو ما حترص عليه عادةً األنظمة الثورية، توسيع قاعدة املشاركة الشعبية
=     حيث جعـل  ، كاجلمهورية اللبنانية( حيث تقوم برفع سن الرشد السياسي، األخرى تفعل عكس ذلك
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، يث حدد األول بواحد وعشرين عاماًحب، املشرع اللبناين سن الرشد السياسي أكرب من سن الرشد املدين= 
وهذا ما حترص عليه عادةً ، وذلك من أجل اإلقالل من عدد الناخبني، )بينما حدد الثاين بثمانية عشر عاماً

  .الدساتري الرجعية ذات الطابع احملافظ 
الذكور تقصر حق االقتراع على  تدول اخلليج العريب مازالقوانني االنتخاب يف بعض حظ أن من املال )١(

عملهن  ، ويعلل ذلك بأن االنتخاب عمل سياسي جيب أن خيتص به الرجال، أما النساء فطبيعةاإلناثدون 
  . العمل داخل املرتل هي قاصرة علىبل ، ال متت إىل السياسة بسبب

 لـدميقراطي ا للمبدأ يتعارض مع التطبيق الصحيحالرجال دون النساء االنتخاب على  ن قصروالواقع أ      
ما أنه أيضاً يتعارض مع املواثيـق  ك .احلكمإدارة شؤون  يف احملكومني إشراك أكرب عدد منالذي يرمي إىل 

،  ممارسـتها التمتع باحلقوق السياسية ويفيف مبدأ تساوي الرجال والنساء والعهود الدولية اليت أكدت على 
، ١٩٤٨لعـام   اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانو، ١٩٤٥الصادر عام  ميثاق األمم املتحدةطبقا ألحكام 

 العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية( ١٩٦٦لعام  قوق اإلنساناخلاصني حبالعهدين الدوليني و
 اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال و، )قافيةالدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثالعهد + 

 انتـهاكاً  التمييز ضد املرأة يشكلاليت اعتربت أن ،)Cedawاتفاقية سيداو (  ١٩٧٩لعام التمييز ضد املرأة 
ساواة مـع  مشاركة املرأة، على قدم امل عقبة أمام ويعد قوق واحترام كرامة اإلنسان،ملبدأي املساواة يف احل
السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، ويعوق منو رخاء اتمـع واألسـرة،    االرجل، يف حياة بلدمه

 املادة السابعةوهلذا فقد نصت  .ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة إلمكانات املرأة يف خدمة بلدها والبشرية
قضاء على التمييز ضد تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لل« : من هذه االتفاقية على ضرورة أن 

احلق  ـ  على قدم املساواة مع الرجلـ   املرأة يف احلياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة
نتخـب  النتخاب جلميع اهليئات اليت ياالتصويت يف مجيع االنتخابات واالستفتاءات العامة، وأهلية ) أ( : يف

شـغل   تنفيذ هذه السياسـة، ويف  صياغة سياسة احلكومة ويف املشاركة يف) ب( أعضاؤها باالقتراع العام
  .»  الوظائف العامة، وتأدية مجيع املهام العامة على مجيع املستويات احلكومية

القـاهرة؛ دار  ( عمر حلمي فهمي؛ االنتخاب وتأثريه يف احلياة السياسية واحلزبية . د:  راجع يف ذلك )٢(
  .وما بعدها ٢١ص، ) ١٩٩١ الطبعة الثانية سنة، النهضة العربية



  

- ٥٠ - 
 

  

 
 
 

 

: 



 




 
Electoral System











 
                                                 

 Andrew Reynolds, Ben Reilly and Andrew Ellis; Electoral System  :انظر  )١(
Design: The New International IDEA Handbook (Sweden: Stockholm, 
International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2005 edition, 
Reprinted 2008), p.1.                                                                                                 
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اليت تتمثل يف تكوين  الفاعليةوالعدالة و البساطةمن املعلوم أن أي نظام انتخايب يهدف إىل حتقيق  )١(
رضة وال ميكن حتقيقها كلها يف آن حكومة أغلبية متجانسة ومستقرة ولكن هذه األهداف الثالثة متعا

ع االختيار أمام هيئة الناخبني، ن عليه أن يوسمتجانسة مستقرة، يتعيواحد؛ فالنظام الذي يسعى إىل أغلبية 
التمثيل  بينما يؤدي حتقيق العدالة املطلقة، وهو ما يوفره. ولكنها ال حتقق العدالة سيطةبى نظماً ويتبن

   .تكوين حكومة متجانسة مستقرة النسيب، إىل تقليل فرصة
االنتخابية تبعاً نظمها  ر أن الدول املختلفة ختتلفيتعني القيام بعملية اختيار، وهذا ما يفسمن هنا      

  .الختالف األهداف اليت تسعى إليها
، )٢٠٠٢ة طبع، القاهرة؛ دار النهضة العربية( النظم السياسية يف العامل املعاصرسعاد الشرقاوي؛ . د: انظر 
  .١٧٣، ١٧٢ص
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الذي فرض مبدأ  ١٩٤٧يقول الدكتور منري العجالين معلقاً على صدور قانون االنتخابات العامة لسنة  )١(

وضع استجابةً لرغبة الشباب املثقف الـذي   «: أن هذا القانون، االنتخاب العام املباشر على درجة واحدة
      أنفسهم على الناخبني بالقوة والعنـف مث يبيعـون أصـوام   آمله أن عدداً من الناخبني الثانويني يفرضون 

   ، وثقافـة بعضـهم حمـدودة   ، وليس من الصعب شراؤهم ألن عددهم قليل. إىل فريق من رجال السياسة
وكان دعاة االنتخاب املباشر يظنون االنتخاب غري املباشر انتخاباً رجعياً وخمالفـاً  . وذمة بعضهم مشبوهة

وهو ال يعـارض مبـدأ   ، واحلقيقة هي أن االنتخاب على درجتني أسلوب دميقراطي. راطيةللمبادئ الدميق
 .» االقتراع العام

  .٢٨٨ص ، ) ١٩٥٥دمشق؛ طبعة سنة ( منري العجالين؛ احلقوق الدستورية . د: راجع 
 وال جدال يف أن تشويه أو تزييف إرادة الشعب ـ من خالل قيام احلكومة مبمارسة الضـغط علـى         

أو بالتالعـب  ، أو بعدم حتقيق املساواة بني املرشحني يف الدعايـة واإلعـالن  ، املرشحني أو على الناخبني
والتزوير يف أصوات الناخبني ويف صناديق االقتراع ـ خيالف األسلوب الدميقراطي أياً كان الشكل الـذي   

  .يتم به
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Indirect Election 
  





 

 





                                                 
 . ٢٧٩ص، مرجع سابق، الدستوري النظم السياسية والقانون، إبراهيم شيحا. د: انظر يف ذلك  )١(
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The Electoral College


 

                                                 
  .١٤٢، ١٤١ص، مرجع سابق، السيد صربي؛ مبادئ القانون الدستوري. د: انظر  )١(
 عـن الشـعب   وجدير بالذكر أن إمجايل عدد الناخبني الرئاسيني أو امع االنتخايب الذي يتوىل نيابةً )٢(

=      العدد ميثل جممـوع عـدد   ، وهذا /باًناخ ٥٣٨/انتخاب رئيس الواليات املتحدة ونائبه يبلغ األمريكي 
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 ٣+ عضـواً   ٤٣٥جمموع عدد أعضاء جملس النواب البالغ + عضو  ١٠٠الشيوخ البالغ  جملس أعضاء= 
ريكي الصادر يف طبقاً للتعديل الثالث والعشرين للدستور االحتادي األم(كولومبيا  أعضاء ممثلني عن مقاطعة

  ). ١٩٦١ مارس عام ٢٩
عدد أصوات  موع ئاسة أن ينال األغلبية املطلقةعلى املرشح الرئاسي لكي يظفر مبنصب الر وينبغي      

يل صوتاً من أصل إمجا/ ٢٧٠/، وهذه األغلبية تساوي أكثر من نصف جمموع عدد األصوات أي الناخبني
  .عدد الناخبني الرئاسيني

التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة  حسن مصطفى البحري؛ الرقابة املتبادلة بني السلطتني. د: انظر 
رسالة دكتوراه مقدمة لكلية احلقوق جبامعة عـني مشـس بالقـاهرة سـنة     ، "دراسة مقارنة"الدستورية 

  ) .مع اهلوامش(وما بعدها  ٣٩٠ص، ) ٢٠٠٥/٢٠٠٦
باشر الختيار والذي أخذ بأسلوب االنتخاب امل، قطبالذي مل ي ١٧٩٣باستثناء دستور سنة وذلك طبعاً ) ١(

  .وبأسلوب االنتخاب غري املباشر الختيار املوظفني اإلداريني والقضاة، أعضاء الس التشريعي
  .٢٦٠ص، مرجع سابق، ثروت بدوي؛ النظم السياسية. د :انظر 

املعـدل بالقـانون   (  ١٩٥٨أكتوبر سنة  ٤من الدستور الفرنسي احلايل الصادر يف / ٢٤/نص املادة ت) ٢(
ينتخب أعضاء اجلمعية الوطنية اليت ال « : على أن ) ٢٠٠٨متوز  ٢٣تاريخ  ٧٢٤/٢٠٠٨ري رقم الدستو

أعضاء  وينتخب. باالقتراع املباشر، عضواً) ٥٧٧(ميكن أن يتجاوز عدد أعضائها مخسمائة وسبعة وسبعني 
بـاالقتراع غـري   ، عضواً) ٣٤٨(الذين ال ميكن أن يتجاوز عددهم ثالمثائة ومثانية وأربعني  جملس الشيوخ

  .» ويكفل متثيل اجلماعات اإلقليمية للجمهورية فيه، املباشر
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ويف احلق أنه ال ميكـن  «  :عدم أخذ الدستور بنظام االنتخاب املباشر بقوهلااملذكرة اإليضاحية بررت و )١(

ـ   . أن يوصف نظام من األنظمة بأنه خري األنظمة ان فليس يف طبيعة أي نظام أن يكون صـاحلاً لكـل زم
ومكان مادامت األمم بل األمة الواحدة على توايل العصور هي على ما نعرف مـن االخـتالف طباعـاً    

جرت سنة االجتماع وطبائع الشـعوب بـأن   "حىت لقد قال حبق أحد احلكماء ، وعادات وأسباب حياة
". ل أخف الضرريناألنظمة مهما تبلغ من الكمال ليست يف الواقع إال حساباً وتقديراً مرماه ونتيجته تفضي

وإن شاع العمل به ليس يف نظر حمبذيه أنفسهم أكثر من صورة من صور احلكم أفضى ، واالنتخاب املباشر
، إليها تطور األحوال االجتماعية يف أوروبا وجعل منها ضرورة حاضرة من ضرورات النظام النيايب فيهـا 

تبوا يف أزمة األنظمة الربملانية يؤثرون عليه نظـام  وكثري ممن ك، ومع ذلك فأهل الرأي يف أمره على خالف
  ".كاملرشح يعطيك ماًء أشد نقاًء وصفاًء دون أن يغير ينبوعه"االنتخاب ذي الدرجتني ويقولون أنه 

  

إذا مل يكن مـن  « : كما بررت املذكرة أيضاً سبب تبين الدستور نظام االنتخاب غري املباشر بقوهلا       
بأن يقربنا  جعل االنتخاب على درجتني خليق فإنَّ، مباشرةً أن يترك للناخب اختيار النائبحسن التصرف 

حنيمن أسباب التمييز السليم بني املرش .فإن االنتخاب األول من شأنه أن يأفضل أهل القرية وأكثرهم  نتج
رطت فيمن يقـع  امة خصوصاً إذا اشتوبالتايل أقرم إىل العلم بالشؤون الع، غشياناً للمدن ومعرفةً بالرجال

ة يف شـؤون  يجد أو مسامهة على استقاللٍ مايل يدلّ ابٍصعليه االنتخاب ضوابط وشروط خمصوصة كنِ
ولكن احلاجـة  ، كلما كان أكثر تدرجاً تصفيةً شدأاالختيار يكون  والشك يف أنَّ. احلياة أو كشرط تعليم

باب التربية السياسية وتيسري العلم بالشؤون العامة على اجلمـاهري  إىل الوقوف عند حد والرغبة يف نشر أس
واألخذ بالتقاليد اليت اقترنت بتأسيس النظم النيابية والزمتها زمناً طويالً كل أولئك يـدعو إىل االجتـراء   

  .» بدرجتني مع مراعاة تعميم الدرجة األوىل وختصيص الدرجة الثانية بالضوابط اليت تقدم ذكرها
  

، مرجـع سـابق  ، "٢٠٠٧حىت  ١٨٢٤الفترة من "موسوعة الدساتري املصرية والوثائق املتعلقة ا : انظر 
 . ٢١٩، ٢١٥، ٢١٤، ٢١٣ص
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Single-member Districts system




 
 

 


Multi-member Districts system






 

                                                 
ـ  )١( ـ بـاالقتراع العـام   وهو جملس الربملان األدىن   يف اململكة املتحدة يتم اختيار أعضاء جملس العموم 

  ملـدة أقصـاها مخـس    )على دور واحد(النسبية  لنظام االنتخاب الفردي باألغلبيةالسري املباشر وفقاً 
ما مل يحلّ قبل ذلك ـ وهو الغالب حيث حيلّ يف بداية السنة اخلامسة ـ أو تمدد فترة واليتـه    ، سنوات

تم اختيار أعضاء اجلمعية الوطنية ـ وفقاً لدستورها احلـايل   ويف فرنسا ي. بقانون برملاين يف أوقات احلرب
 )على دورين(لنظام االنتخاب الفردي باألغلبية املطلقة راع العام السري املباشر وفقاً باالقتـ  ١٩٥٨لسنة 

  .ملدة أقصاها مخس سنوات
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  . ٢٦١ص، مرجع سابق، النظم السياسية، فؤاد العطار. د: راجع يف ذلك  )١(
سـكندرية؛  اإل( النظم السياسـية  سعد عصفور؛ املبادئ األساسية يف القانون الدستوري و. د: انظر  )٢(

  .٢٠٦، ٢٠٥ص، )١٩٨٠طبعة ، منشأة املعارف
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  .٢٣٩ص ،مرجع سابق ،القانون الدستوري والنظم السياسيةمبادئ ، كمال الغايل. د: انظر  )١(
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، ١٦٩ص، مرجع سـابق  ،النظم السياسية والقانون الدستوري، عبد اهللا عبد الغين بسيوين. د:  انظر )١(
١٧٠ .  
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  .٢٦٧ص، مرجع سابق، نظم السياسيةثروت بدوي؛ ال. د :انظر ) ١(
، إبراهيم شيحا. د؛ ١٤٥، ١٤٤ص، مرجع سابق، السيد صربي؛ مبادئ القانون الدستوري. د: انظر  )٢(

  .وما بعدها ٣٠٠ص، مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري
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Plurality-majority Electoral System

 
 


 

 





 

 




 
 




 
 

                                                 
 ;op.cit., Electoral System Design ……Reynolds, Andrew & Others ,:انظـر   )١(

pp.28, 35.                                                                                                                  
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Relative (or Simple) Majority System 





 
 







First Past the Post system 
                                                 

أجري فيها االنتخاب علـى  ، آالف ناخب  ٨فلو فرضنا مثالً أنَّ دائرة انتخابية يبلغ عدد الناخبني فيها ) ١(
  .  ثالثة فيها املرشحنيوأنَّ ، ام االنتخاب الفرديبنظمع األخذ أساس األغلبية النسبية 

 ٢٥٠٠ونال املرشح الثاين ، صوت ٣٥٠٠وجاءت نتيجة االنتخابات بأن حصل املرشح األول على       
مبقعـد   فوزههو الذي يتم إعالن املرشح األول فإن . صوت ٢٠٠٠وحصل املرشح الثالث على ، صوت

رغم أن جمموع عدد األصـوات الـيت حصـل عليهـا     ، عدداً تلك الدائرة حلصوله على أكثر األصوات
  . املرشحون اآلخرون يزيد عن عدد األصوات اليت ناهلا هذا املرشح

بنظام االنتخاب مع األخذ أساس األغلبية النسبية فرضنا أنَّ االنتخاب يف الدائرة ذاا جرى على  وإذا      
وجـاءت نتيجـة   ، يف الربملان تتنافس عليها ثالثة أحزابالدائرة خمصص هلا ثالثة مقاعد وأنَّ ، بالقائمة

 ٢٥٠٠علـى  "  ب" وقائمة احلـزب ، صوت  ٣٥٠٠على "  أ "االنتخاب بأن حصلت قائمة احلزب 
هو الذي يتم إعالن فـوزه باملقاعـد    " أ "احلزب فإن . صوت ٢٠٠٠على"  ج" وقائمة احلزب ، صوت
من األصوات يفوق جمموع عدد األصوات الـيت حصـلت    على الرغم من أنه مل حيصل على عدد، الثالثة

بصـرف  ، إذ العربة يف نظام األغلبية النسبية هي أكثرية األصوات عـدداً  ، عليها قوائم األحزاب األخرى
  .النظر عن جمموع األصوات اليت حصلت عليها بقية القوائم 
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 Absolute Majority System 
 








  

                                                 
 ;em Design ……Electoral SystReynolds, Andrew & Others ,:انظر يف التفاصـيل   )١(

op.cit., pp.35,36.                                                                                                       
وأجري فيها االنتخـاب علـى    ، ناخب آالف عشرةفلو كان لدينا دائرة انتخابية عدد الناخبني فيها  )٢(

وجـاءت           . ثالثـة  فيهـا  املرشـحني  وأنَّ، بنظام االنتخاب الفردي مع األخذ املطلقةأساس األغلبية 
،   صـوت  ٢٥٠٠ونال املرشح الثـاين  ، صوت ٥٥٠٠نتيجة االنتخابات بأن حصل املرشح األول على 

=   هو الذي يفوز يف االنتخابات مبقعد تلكاملرشح األول فإن . صوت ٢٠٠٠وحصل املرشح الثالث على 
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First round
Majority-runoff system


 

                                                                                                                        
أي أكثر من نصف عدد األصوات الصحيحة الـيت  ، صل على األغلبية املطلقة لألصواتألنه ح، الدائرة= 

مع األخذ  املطلقةأساس األغلبية فرضنا أنَّ االنتخاب يف الدائرة ذاا جرى على  وإذا .أعطيت يف االنتخاب
ا ثالثـة أحـزاب   الدائرة خمصص هلا ثالثة مقاعد يف الربملان تتنافس عليهوأنَّ ، بنظام االنتخاب بالقائمة

، صـوت  ٥٥٠٠على "  أ "وجاءت نتيجة االنتخابات بأن حصلت القائمة املقدمة من احلزب ،  سياسية
على "  ج" وحصلت القائمة املقدمة من احلزب ، صوت ٢٥٠٠"   ب" ونالت القائمة املقدمة من احلزب 

ألنه حصـل علـى   ، ة الثالثةهو الذي يتم إعالن فوزه باملقاعد الربملاني " أ "احلزب فإن . صوت ٢٠٠٠
  .أي أكثر من نصف عدد األصوات الصحيحة املعطاة يف االنتخاب، األغلبية املطلقة لألصوات

   ;op.cit., p.52, et seq.    Electoral System DesignReynolds & Others ,:      انظر ) ١(
مـن  / ٢٠/حيث تنص املـادة  ، هذه الطريقة النتخاب أعضاء جملس النواب مملكة البحرينوتستخدم  )٢(

ينتخب عضو « : على أن  ٢٠٠٢لسنة ) ١٥(قانون جملسي الشورى والنواب الصادر مبرسوم بقانون رقم 
=      فإن مل تتحقق هذه . جملس النواب باألغلبية املطلقة لعدد األصوات الصحيحة اليت أعطيت يف االنتخاب
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االنتخاب بني االثنني احلاصلني علـى أكـرب عـدد مـن     األغلبية ألحد من املرشحني يف الدائرة أعيد = 

األصوات، فإن تساوى ثانيهما مع غريه يف عدد األصوات اشترك معهما يف انتخاب املرة الثانية، ويف هذه 
فإن تساوى أكثر من واحد تجرى القرعة فيمـا  ، احلالة يعترب فائزاً من حصل على أكرب عدد من األصوات

  .» نة الفرعية بينهم مبعرفة رئيس اللج
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ويعد مـن  ، من الربملانات الوطنية ٢٢النتخاب  Two- Round Systemويتم استخدام نظام اجلولتني ) ١(

هناك العديد من األمم املستقلة األخرى اليت ، وعالوة على فرنسا. أكثر الوسائل شيوعاً النتخاب الرؤساء
أو كانت تقع تارخيياً حتـت  ، ورية الفرنسيةومجيع هذه األمم استقلت عن اجلمه. تستخدم نظام اجلولتني

كما أن هذا النظام يستخدم يف دول أفريقيا شبه الصحراوية التالية الـيت  . النفوذ الفرنسي بشكل أو بآخر
. مجهورية أفريقيا الوسطى ومايل وتوجو وتشـاد واجلـابون وموريتانيـا والكونغـو    : تتحدث بالفرنسية

فتستخدم أيضاً نظام ، أما كوبا وهاييت وإيران وفيتنام وجزر القمر. يقياويستعمل أيضاً يف مصر يف مشال أفر
روسـيا  : وهو أيضاً ما تفعله بعض اجلمهوريات السوفييتية السابقة مثـل . اجلولتني يف انتخاباا التشريعية

  .البيضاء وقرغيزستان وتركمنستان وأوزباكستان 
ها نظم اجلولتني على اإلدارة االنتخابيـة عـن طريـق    وعلى الرغم من الضغوط الكبرية اليت ميارس       

مما يزيد من تكلفة العملية ، ضرورة إدارة انتخابات ثانية بعد مرور فترة قصرية من انتخابات اجلولة األوىل
فهو من ناحية أوىل يتيح للناخبني فرصـة ثانيـة   ، املميزاتبصورة عامة؛ فإنه يتصف بعدد من  االنتخابية

كما أنه مـن  ، أو حىت لتغيري رأيهم بشأن اختيارهم املفضل بني اجلولتني األوىل والثانية ،الختيار مرشحهم
خلف املرشحني الناجحني ، ناحية ثانية يشجع خمتلف املصاحل على التحالف يف اجلولة الثانية من التصويت

كما أنـه  . رشحني وبالتايل يعمل على تشجيع املساومات والصفقات بني األحزاب وامل، من اجلولة األوىل
يعمل على متكني األحزاب والناخبني على االستجابة للتغريات اليت تطرأ على الساحة السياسية بني اجلولتني 

  .األوىل والثانية من عملية التصويت 
   ;op.cit., pp.52, 53.  Electoral System DesignReynolds & Others ,..…:          انظر 
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  & op.cit., p.52.            Electoral System DesignOthers;  Reynolds ,…… : انظر  )١(
وتشجع أيضاً قيام ثنائية ، حتايب انتخابياً األحزاب الكبرية Ballotage" البلتجة"هذه القاعدة اليت تسمى و )٢(

 سياسية، أي إعادة تكوين األحزاب حـول قطـبني  ) لكي ال نقول ثنائية حزبية( Bipolarisationقطبية 
ـ   .متنازعني متضادين : يني لذلك جند أنّ احلياة السياسية يف فرنسا مقسومة بني اجتاهني أو قطـبني أساس

، )عض التشكيالت اليسارية األخرى، وحـزب اخلضـر  باحلزب االشتراكي واحلزب الشيوعي، و(اليسار 
جل فرنسـا الـذي   االحتاد الدميقراطي من أحزب التجمع من أجل اجلمهورية، و الديغوليون من(اليمني و

يضاف إىل ذلك بعض األحزاب الـيت ال تلعـب دوراً    ،)بعض أحزاب الوسطيضم احلزب اجلمهوري و
  .سياسياً هاماً كحزب اجلبهة الوطنية املتطرف

  .٥٤٣ص، مرجع سابق، سام سليمان دلّه؛ مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية. د: انظر 
على أساس أا تؤدي إىل " الفائز األول " وخباصة نظام  األغلبية التعدديةنظم يتم توجيه النقد إىل مجيع  )٣(

،       هنـا "  العـادل " ونعين بكلمـة  ، Fair Representation" التمثيل العادل"استبعاد أحزاب األقلية من 
=      عد تقريباً من املقا% ١٠ينبغي أن يفوز مبعدل ، تقريباً من األصوات% ١٠أن احلزب الذي يفوز مبعدل 
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حتالف احلزب الدميقراطي  ١٩٨٣العامة لسنة  الربيطانية االنتخاباتفاز يف ، فعلى سبيل املثال. الربملانية= 

كما فاز حزب الضمان االجتماعي . فقط من املقاعد% ٣يقابلها ، من األصوات% ٢٥االجتماعي مبعدل 
  . فقط من املقاعد% ٢ها يقابل، من األصوات% ٢١مبعدل ١٩٨١لعام انتخابات نيوزيلندايف 
، من األصـوات % ٢٧مبعدل  ١٩٨٩عام  االنتخابات العامة يف بتسواناوفازت اجلبهة الدميقراطية يف     

ربح احملافظون ، ١٩٩٣عام  االنتخابات الفيدرالية اليت جرت يف كنـداويف . فقط من املقاعد% ٩يقابلها 
ويف االنتخابات العامة اليت جرت عـام  . قاعدمن امل% ٠،٧ولكن فقط ، من األصوات% ١٦التقدميون 
من % ٢٤ربح حزب الباسوتو الوطين ، )وهي إحدى دول جنويب أفريقيا (  Lesothoليسوتو يف  ١٩٩٨

الفائز " يف ظل نظام ، مرة بعد أخرى، ويتكرر هذا النموذج دائماً. من املقاعد% ١لكن فقط ، األصوات
  ." األول 
   ;op.cit., p.37.  Electoral System DesignReynolds & Others ,…                 : انظر 

برملانيـة يف دائـرة    عشرة مقاعدتتنافس فيما بينها على ثالثة أحزاب سياسية فلو فرضنا مثالً وجود  )١(
، صـوت  ٦٠٠علـى  "  أ" وحصلت قائمة احلزب ، ألف ناخبانتخابية يبلغ عدد الناخبني املقيدين فيها 

   .صوت ١٠٠على " ج"وقائمة احلزب ، صوت ٣٠٠على " ب"وقائمة احلزب 
نظراً حلصوهلا ( تفوز بكل املقاعد العشرة   "أ " قائمة احلزب فإن ، فإذا طبق نظام األغلبية النسبية      

                                                                                                ) .على العدد األكرب من األصوات 
نظراً حلصوهلا على (بكل املقاعد العشرة  "أ " قائمة احلزب تفوز أيضاً ، وإذا طبق نظام األغلبية املطلقة     

فإمامل يفوزا بأي مقعـد يف  " ج"و" ب"؛ أما بالنسبة للحزبني اآلخرين )من األصوات%  ٥٠ أكثر من
  .وهو ما يشكل ظلماً وإجحافاً كبرياً حبقهما، مثيل داخل الربملانوهو ما يعين استبعادمها من الت، الربملان
   ;op.cit., p.9.    Electoral System DesignReynolds & Others ,.…                    : انظر
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 Louis Favoreu, Patrick Gaïa, Richard Ghevontian, Jean-Louis Mestre  :انظر  )١(
                                                        . p.501, op.cit., ionnelDroit constitut[et al.] ;   
بريوت؛ املؤسسة العربية للدراسات " ( اجلزء األول"موسوعة السياسة ، الوهاب الكيايلعبد . د: انظر  )٢(

  .٧٨٥ص، )١٩٨٥طبعة ، والنشر
من قبل عامل الرياضـيات  ، واخر القرن التاسع عشرابتكر نظام التمثيل النسيب يف أوروبا يف منتصف وأ) ٣(

 Victor "فيكتـور كونسـيدرانت  "كما أن الفرنسي . Victor D'Hondt" فيكتور هوندت"البلجيكي 

Considérant ابتكر أيضاً هذا النظام يف كتاب له نشر  ـ) الطوباوية(وهو من دعاة االشتراكية اخليالية  ـ
يف عـام   Ticinoاطعات السويسرية ـ ابتداء من مقاطعة تيسـينو   وإذا كانت بعض املق. ١٨٩٢يف عام 
فإن بلجيكا تعد أول دولة تبنت قائمـة التمثيـل النسـيب يف    ، ـ قد طبقت نظام التمثيل النسيب١٨٩٠

كما أن العديد من البلدان األوربية ـ  .النتخاب أعضاء برملاا الوطين  ١٩٠٠االنتخابات اليت جرت عام 
) ١٩٢٠(وتشيكوسـلوفاكيا  ) ١٩٢٠(والنمسا ) ١٩١٩(وأملانيا ) ١٩١١(الربتغال و) ١٩٠٧(كالسويد 

اخل ـ طبقت أيضاً هذا النظام أثناء أو بعد احلرب العامليـة   ) ... ١٩٢١(وبولونيا ) ١٩٢٠(ويوغسالفيا 
  .وهو أيضاً ما قامت به بعض دول أمريكيا الالتينية وغريها ، األوىل
  .التمثيل النسيب: موسوعة ويكيبيديا احلرة: انظر 

Wikipedia, the free encyclopedia: Proportional representation   Available at:   
                                     http://en.wikipedia.org/wiki/Proportional_representation   

http://en.wikipedia.org/wiki/Proportional_representation
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   ;op.cit., p.29.   Electoral System DesignReynolds & Others ,                 :     انظر ) ١(

، احلزبيـة  االنتخاب بالقائمةنظام جتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن نظام التمثيل النسيب يرتبط حتماً ب) ٢(
ك فإن الفقه االجنليزي يطلق عليـه اصـطالح     ولذل ،حيث ال ميكن تطبيقه إال يف ظل االنتخاب بالقائمة

List  Proportional  Representation   قائمة التمثيل النسيبأي .  
   ;op.cit., pp.60, et seq.             Electoral System DesignReynolds & Others , :انظر

تتنافس فيما بينها على  أحزاب ثالثةالذي افترضنا فيه وجود ) ٩٦رقمصفحة هامش (يف مثالنا السابق ) ٣(
=       قلنا بأنـه إذا طَُبـق نظـام    ، ناخب ألفبرملانية يف دائرة انتخابية يبلغ عدد الناخبني فيها  مقاعد عشرة
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أما إذا طبقنا نظام التمثيل ، تفوز بكل املقاعد العشرة "  أ" فإن قائمة احلزب ، األغلبية النسبية أو املطلقة= 
ه احلالة حيصل كل حزب على عدد من املقاعد الربملانية يتناسب مع األصوات اليت حصل ففي  هذ، النسيب

، مقاعـد ٣بـ "  ب" وقائمة احلزب ، مقاعـد  ٦بـ "  أ" فتفوز قائمة احلزب ، عليها يف االنتخاب
  . مبقعـد واحـد " ج" وقائمة احلزب  
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   ;op.cit., pp.57 Electoral System DesignReynolds & Others ,…-        .59  :انظر  )١(
الدولـة واحلكومـة واحلقـوق     دراسة لنظرية، النظم السياسية، عبد الغين بسيوين عبد اهللا. د :انظر  )٢(

  .٢٤٤ص، )دون تاريخ نشر، الدار اجلامعية، بريوت( واحلريات العامة يف الفكر االسالمي والفكر األوريب
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La représentation proportionnelle





les groupes professionnels 
 

La représentation professionnelle


                                                 
 ;Cinq en  Édition Troisième, constitutionneloit Traité de drDuguit, Léon :انظر )١(

Volumes, Tome Deuxième (La Théorie générale de l'État), Première partie 
(Eléments, fonctions et organes de l'Etat ),Paris, E. de Boccard, 1928, p.753.       
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  .١٧٥ص، مرجع سابق، ية والقانون الدستوريالنظم السياس، عبد الغين بسيوين عبد اهللا. د: انظر  )١(
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د بقانون نظام انتخاب ـ حيد١ «: على أن ٢٠١٢من الدستور السوري احلايل لسنة / ٦٠/تنص املادة  )١(

جيب أن يكون نصف أعضاء ـ  ٢ وعددهم والشروط الواجب توافرها يف املرشحني أعضاء جملس الشعب
   .    »، ويبني القانون تعريف العامل والفالح نيجملس الشعب على األقل من العمال والفالح

من مقاعد جملس الشعب للعمال والفالحني رمبا كان %  ٥٠والواقع، أن النص على ختصيص نسبة       
وحىت أوائل السبعينيات، نظراً لطبيعة املرحلـة الـيت    ١٩٦٣عام آذار  الثامن من ثورةله ما يربره منذ قيام 
لسوري وقتذاك والقيم السياسية السائدة فيه، إال أن األمر مل يعد كـذلك يف ضـوء   كان مير ا اتمع ا

التطورات النوعية العديدة اليت شهدها اتمع ـ وبشكل تدرجيي ـ خالل املرحلة التالية علـى حـرب     
ر من الدستو/ ٦٠/املادة الفقرة الثانية من ونتيجة لذلك فإن مثة ضرورة ملحة لتعديل نص . ١٩٧٣تشرين 

  : اآلتيةاستناداً للحجج ، إللغاء مبدأ ختصيص النسبة املشار إليهاالسوري احلايل 
ـ ال مربر البتة لتمييز فئة من أبناء اتمع على فئة أو فئات أخرى بتخصيص نسبة معينة مـن مقاعـد   ١

  .الس التشريعي هلا حتت أي مسوغ كان 
ا ينطوي على مساس جد صارخ مببدأي املساواة للعمال والفالحني، إمن%  ٥٠ختصيص نسبة الـ  إنـ ٢

احلايل لسـنة   من الدستور السوري/ ٣٣/وتكافؤ الفرص بني املواطنني املنصوص عليهما صراحةً يف املادة 
 ال والواجبـات،  احلقوق يف متساوون املواطنون «: ة على أن اليت تنص يف فقرتيها الثالثة والرابع ٢٠١٢
تكفل الدولة مبدأ تكـافؤ   «و  » العقيدة أو الدين أو اللغة أو األصل أو جلنسا بسبب ذلك يف بينهم متييز

  .  » الفرص بني املواطنني
االضطالع بالعمل العام ـ ومنه عضوية االس النيابية ـ ليس سوى تكليف للقادرين عليه، وال    إنـ ٣

  . جمال فيه حملاباة فئة بذاا قد ال تكون مؤهلة بالضرورة لتحمل تبعاته
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Parliamentary Duality
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يتشـكل   أحدمها :أن يتوىل السلطة التشريعية يف الدولة جملسان نيابيان، السني النيابيني بنظاميقصد  )١(

، وهلذا فهو الس األكثر عدداً، األكثر تعبرياً عن الطابع اجلماهريي ويكون، العام املباشر باالنتخاب عادةً
، ومتثيلـه هلـا   من اجلماهري الشعبية بهرقُدنوه أو  إىل نسبةً Lower House الس األدىن ويطلق عليه اسم

وجملس ، والعراق واملغرب واألردن والبحرين الواليات املتحدة األمريكيةكل من جملس النواب يف :  ثالهمو
والبندسـتاج  ، واجلمعية الوطنية يف كل من فرنسا وموريتانيـا ، وكندا كل من اململكة املتحدة يف العموم

Bundestag  لس اآلخرأما يف أملانيا االحتادية؛وهلـذا يسـمى  ، كله أو بعضه ،فرمبا يتشكل بالتعيني، ا 
 احملافظـة  ولتمثيلـه االجتاهـات   ،إىل عالقته بالسلطة العليا يف الدولة نسبةً Upper House الس األعلى
وجملـس  ، وموريتانياوكندا  وفرنساالواليات املتحدة كل من  جملس الشيوخ يف:  الهمثو، واملصاحل املعينة

، وجملس املستشارين يف املغرب، يف أملانيا االحتادية Bundesratوالبندسرات ، اململكة املتحدةيف  اللوردات
  . وجملس األمة يف اجلزائر ، وجملس الشورى يف البحرين، وجملس األعيان يف األردن

 يتكون ،نيايب واحد لطة التشريعية يف الدولة جملسأن يستأثر بالسفيقصد به  ،نظام الس الفردي أما         
بواسطة الشعب طبقاً للنظام االنتخايب الذي يقـرره  ـ   كقاعدة عامةـ   من عدد من النواب يتم انتخام

والـس  ، األمة يف الكويتجملس و، وجملس الشعب يف سورية، جملس النواب يف لبنان: الدستور؛ ومثاله 
  .وجملس الشورى اإلسالمي يف إيران ، ارات العربية املتحدةالوطين االحتادي يف اإلم
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، املطبعة العصـرية ، القاهرة( القانون الدستوري ، وايت ابراهيم. د &وحيد رأفت . د: انظر يف ذلك  )١(
بريوت؛ دار (اللبناين  النظم السياسية والدستور، حمسن خليل. دوما بعدها ؛  ٣٠١ص، )١٩٣٧طبعة عام 

مرجع ، النظم السياسية والقانون الدستوري، إبراهيم شيحا. د؛ ١٧٦، ١٧٥ص، )١٩٧٩، النهضة العربية
  . ٣٢٦، ٣٢٥ص، سابق
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  368p.op.cit., , titutionnel français …Éléments de droit conssmein; E      . : انظر )١(
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لباب احلـادي  ا) ٢٠٠٨متوز  ٢٣املعدل آخر مرة يف ( ١٩٥٨خصص الدستور الفرنسي احلايل لسنة  )١(
 Le Conseil économique, social » الس االقتصادي واالجتماعي والبيئي «عشر منه للحديث عن 

et environnemental ، على من هذا الدسـتور / ٦٩/ ادةاملفقد نصت ، )٧١، ٧٠، ٦٩(وذلك يف املواد
 ،نني واألوامـر واملراسـيم  رأيه يف مشروعات القوا والبيئي يبدي الس االقتصادي واالجتماعي «: أن 

أن  والبيئي جيوز للمجلس االقتصادي واالجتماعي. وكذلك االقتراحات بقانون اليت تعرضها عليه احلكومة
.  الربملان يف املشروعات أو االقتراحات اليت عرضـت عليـه   لسيخيتار أحد أعضائه ليعرض رأيه على جم

ئي عن طريق عريضة وفق الشروط اليت حيددها قـانون  والبي لس االقتصادي واالجتماعيإشعار ا جيوزو
   .» وبعد دراسة العريضة يقوم بإعالم احلكومة والربملان باقتراحاته ، أساسي
 الس االقتصادي واالجتماعي والربملان أن يستشريا لحكومةلجيوز  «: على أنه / ٧٠/ ادةونصت امل      
كما جيوز للحكومـة أن تستشـريه يف   . أو بيئي جتماعييف كل مشكلة ذات طابع اقتصادي أو ا والبيئي

كما يؤخذ رأيه يف كل خطة ، مشاريع قوانني التخطيط اليت حتدد توجهات املوازنة العامة متعددة السنوات
  .»  أو بيئي أو مشروع قانون ختطيطي له طابع اقتصادي أو اجتماعي

والبيئي والـذي ال   االقتصادي واالجتماعي حيدد تكوين الس «:  على أن /٧١/ ادةكما نصت امل     
القواعد اخلاصة بنظام العمل فيه كذا و ،مائتني وثالثة وثالثني عضواً) ٢٣٣(جيوز أن يتجاوز عدد أعضائه 

     .» بقانون أساسي 
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 .م٢٠١٢من الدستور السوري احلايل لسنة / ٨٣/املادة  انظر )١(
 .م٢٠١٢يل لسنة من الدستور السوري احلا/ ٧/املادة  انظر )٢(
 .م٢٠١٢من الدستور السوري احلايل لسنة / ٩٦/املادة  انظر )٣(
فقد كان حق االختيـار يف أغلبـها   ، مرت عملية اختيار رئيس الدولة يف سورية بعدة مراحل مهمة )٤(

=      اللـهم  ، وال دخل للشعب يف هذه العملية، مملوكـاً للربملـان وحـده ال تشاركه فيها هيئة أخرى
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إال بشـكل غري مباشر عن طريق انتخاب الس النيايب الذي يقوم بدوره باختيـار رئـيس الدولـة؛    = 

 ينتخـب رئـيس   «:  منـه علـى أن  / ٦٨/كان ينص يف املادة  ١٩٣٠فالدستور السوري الصادر سنة 
ة يف دورة ويكتفى باألكثرية النسـبي ، وبأكثرية أعضاء جملس النواب املطلقة، اجلمهورية باالقتراع السري

        :  منـه علـى أن  / ٧٨/حيث نـص يف املـادة   ، ١٩٤٩؛ وكذلك دستور سنة »إخل ... الثالثة  االقتراع
ويف اجلولة الثانية باألكثريـة  ، ينتخب رئيس اجلمهورية بقرار من جملس النواب بأكثرية أعضائه املطلقة «

ينتخب رئيس  «: بقوهلا ١٩٥٠دستور سنة من / ٧١/؛ وهو أيضاً ما نصت عليه املادة »إخل ....البسيطة 
مل فـإن  ، وجيب أن يفوز بأكثرية ثلثي جمموع النواب، اجلمهورية من قبل جملس النواب بالتصويت السري

  . »ويكتفى باألكثرية النسية ، فإن مل حتصل أعيد ثالثة، ويكتفى باألكثرية املطلقة، حتصل أعيد االنتخاب
مثل تنصيب امللـك فيصـل عـام    ، كانت هناك أساليب أخرى، البوإىل جانب هذا األسلوب الغ     

، ١٩٤١وتعيني املفوض السامي الفرنسي للشـيخ تاج الدين احلسيين رئيساً للجمهوريـة عـام   ، ١٩٢٠
  . ١٩٥٣وانتخاب الشعب ألديب الشيشكلي رئيساً للجمهورية عام 

اختيار رئيس اجلمهورية عن مجيـع  فقد اختلف أسلوب ، )١٩٧٣دستور (أما يف ظل الدستور الدائم     
حيث تنص الفقـرة  ، حيث أخذ هذا الدستور بطريقة خمتلطة يف اختيار رئيس اجلمهورية، األنظمة السابقة
يصدر الترشيح ملنصب رئاسة اجلمهورية عـن جملـس    «من هذا الدستور على أن / ٨٤/األوىل من املادة 

ويعرض الترشيح على املـواطنني  ، البعث العريب االشتراكيعلى اقتراح القيادة القطرية حلزب  بناًء، الشعب
أن عملية اختيار رئيس اجلمهورية يف سوريا يشــترك  ، ويسـتفاد من نص هذه املادة .»الستفتائهم فيه 

النـاخبون  و، وجملـس الشـعب، القيادة القطرية حلزب البعث العريب االشتراكي :فيها ثالثة أطراف هم
  .من أفراد الشعب

األكثريـة   إذا نال املرشـح ف، يعلن رئيس جملس الشعب نتيجة االستفتاء، االستفتاءعملية وبعد إمتام       
الـس ألداء القسـم   عندئذ رئـيس   ويدعوه، رئيساً للجمهورية املطلقة موع أصوات املقترعني أصبح

جة إىل القيادة القطريـة حلـزب   ملطلوبة يبلغ رئيس الس النتيا ةذا مل ينل املرشح األكثريأما إ .الدستوري
بـذات  ، ويف مثل هذه احلالة ينبغي على القيادة القطرية أن تقوم بترشيح غـريه . الشتراكي االبعث العريب

  .وبإتباع نفس اخلطوات اليت ذكرناها من قبل، األسلوب
ربية ليس أن ما يسمى باالستفتاء على شخص رئيس اجلمهورية يف بعض البالد الع الفقه بعضيرى و      

. وذلك لتعلق االستفتاء احلقيقي مبوضوع من املوضوعات العامة وليس بأحد األشـخاص ، استفتاء حقيقياً
كن أمره يف احلقيقة يتعلـق مبفهـوم   ول، كما أنه ال يعد انتخاباً النتفاء فكرة االختيار بني األشخاص فيه

=      رب عنه بعد بكلمة واحدة تفيد لعربية فلم يعأما يف اللغة ا، Plébisciteخمتلف يطلق عليه باللغة الفرنسية 
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وهو تعبري يقارب املعىن املقصود ولكنـه ال يـبني   . ويطلق عليه أحياناً االستفتاء الشخصي، املعىنهذا = 

لذلك فإن هذا اجلانب من الفقه يرى أن أفضل كلمة عربيـة تعـادل كلمـة    . مدلوله على وجه التحديد
Plébiscite طلب الرئاسة أو طلب موافقة الشعب على توليـة  ومعناها ، "استرآس"مة الفرنسية هي كل

وهـو أن  ، فهذه الكلمة العربية تؤدي نفس املعىن الذي تنطوي عليه الكلمة الفرنسية. الرئيس ومنحه الثقة
يطلب أحد األفراد ـ هو عادة صاحب السلطة الفعلية يف الدولة ـ من الشعب تنصيبه رئيساً للجمهورية   

   .نافسة أو اختيار بينه وبني غريهدون م
وفيه يكون املرشح . وسورية واجلزائر بنظام االسترآس وقد أخذت أغلب اجلمهوريات العربية كمصر      

الواحد لرئاسة اجلمهورية إما هو نفس رئيس اجلمهورية القائم يطلب جتديد املوافقة على بقائه يف منصـبه  
اجلديد الذي أطاح بالسابق أو استحوذ على السلطة بعد وفاتـه   وإما هو رجل السلطة، وهذا هو الغالب

  .يتقدم إىل الشعب طالباً موافقته على تنصيبه رئيساً للجمهورية سعياً وراء مظهر الشرعية
  : انظر يف التفاصيل 

يف خمتلف الـنظم   "دراسة تأصيلية مقارنة"دور الربملان يف اختيار رئيس الدولة ، شفيق ساري يجورج. د
، )١٩٩٤طبعـة سـنة   ، ؛ دار النهضة العربيةالقاهرة(على النظام املعمول به يف مصر  سياسية مع التطبيقال

اإلسـكندرية؛ دار املطبوعـات   (االستفتاء الشعيب والشريعة اإلسالمية ، ماجد راغب احللو. د ؛ ١٥٠ص
 .وما بعدها  ٧٩ص ، )١٩٨٣الطبعة الثانية سنة ، اجلامعية
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)٢(  
                                                 

مع ما يرتبه ذلك من صريورة هذا الفرد عضواً فيهـا  ، تماء الفرد إىل دولة معينة بذاايقصد باجلنسية ان) ١(
من واجبات؛ فاجلنسية ذا املعـىن  يتمتع مبا تكفله له الدولة من حقوق ويلتزم مبا تفرضه عليه ، أو تابعاً هلا

أو تبعيته هلا قد متـت لـه   ويستوي يف ذلك أن تكون عضوية الفرد للدولة . تعترب رابطة بني الفرد والدولة
         عن طريـق االختيـار اإلرادي وهـي    بصفة طارئةأم ، باجلنسية األصليةوهو ما يعرب عنه  بصفة أصلية

  .  التجنسأو  املكتسبةأو  باجلنسية الطارئةما تسمى 
  .٢٥٥ص، )١٩٦٨طبعة سنة ، دار النهضة العربية، القاهرة(النظم السياسية ، فؤاد العطار. د: انظر 

/ ٥/تخابات العامة رقـم  من التعليمات التنفيذية لقانون االن/ ٢٥/نصت املادة فقد ، وتأكيداً على ذلك) ٢(
=        : ترفق مع طلب الترشيح ملنصب رئيس اجلمهورية الوثائق التاليـة « :  أن ـ على ضرورة  ٢٠١٤لعام 
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وهو نفس ما نصت    .»اخل ...    حي املرشقيد مدين لوالدـ إخراج   ب   قيد مدين للمرشحـ اخراج   أ= 

  . ١٦/٤/٢٠١٤تاريخ / ٧/قانون احملكمة الدستورية العليا رقم من / ٢١/املادة ) وبشكل حريف(عليه 
يشـترط فـيمن   « : على أنه  ١٩٥٠أيلول سنة  ٥يف من الدستور السوري الصادر / ٧٢/تنص املادة ) ١(

حائزاً شروط الترشيح للنيابـة    ـ٢ سورياً منذ عشر سنوات ـ١ :ينتخب لرئاسة اجلمهورية أن يكون 
 .» ـ متماً األربعني من عمره ٣
 :  على أنـه  ١٩٥٣ سنة متوز ١١يف  من الدستور السوري الصادر/ ٨٢/تنص الفقرة االوىل من املادة  )٢(

ـ   سورياً بالوالدةأ ـ   : يشترط يف املرشح لرئاسة اجلمهورية أن يكون«  وط الترشـيح  حائزاً شـر  ب 
فقد نصت املادة الثامنة من املرسوم التشريعي رقـم  ، وبناء عليه .» ـ متماً األربعني من عمره  ج  للنيابة
على " استفتاء الشعب يف مشروع الدستور وانتخاب رئيس اجلمهورية" بشأن ٢١/٦/١٩٥٣تاريخ  ١٥١

=      وكـان  ، ١٩٥٣ول كانون الثاين أمت األربعني من عمره يف أ، مسلم، بالوالدة سوريـ لكل ١« : أنه 
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ـ على من يرشح نفسه لرئاسة اجلمهورية أن ٢أن يرشح نفسه لرئاسة اجلمهورية ، متمتعاً حبقوقه املدنية= 

، مقابل إيصال خطي مرقم يذكر فيه تـاريخ اإلعـالم  ، يتقدم شخصياً إىل احملافظ بإعالم خطي موقع منه
 .» ت من استيفائه شروط الترشيح بعد التثب، يعطيه احملافظ إىل املرشح

يشـترط فـيمن   « : على أنه  ١٣/٩/١٩٦٢من الدستور السوري الصادر بتاريخ / ٧٢/تنص املادة  )١(
حائزاً شروط الترشيح للنيابـة   ـ٢ سورياً منذ عشر سنواتـ ١ :ينتخب لرئاسة اجلمهورية أن يكون 

  .» ـ متماً األربعني من عمره ٣
/ ٩/ مبوجب القانون رقـم ـ املعدلة  ١٩٧٣الدائم الصادر سنة  السوري دستورال من/ ٨٣/املادة تنص  )٢(

أن يكـون  ن يرشح لرئاسة اجلمهوريـة  ـيشـترط يف م «:  ـ على أنه   ٢٠٠٠/ ٦/ ١١بتاريخ  الصادر
  .»متماً الرابعة والثالثني عاماً من عمره ، متمتعاً حبقوقه املدنية والسياسية، عربياً سورياً

غري ، شرط متتع املرشح لرئاسة الدولة باجلنسية يكاد يكون موضع اتفاق بني الدساتري املختلفة رغم أن )٣(
هل تشمل أصوله أم ال ؟ مث ما هي الدرجة اليت يتوقف عنـدها  : أنه اختلف يف توسيع دائرة هذه اجلنسية 

  =                                                                                       الشرط يف األصول ؟ 
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  : ومن ذلك ، يكون الرئيس مولوداً يف الدولة متمتعاً جبنسيتهافمن الدساتري ما اقتصر على أن     =

  

حيث تطلب يف املرشح ملنصب الرئاسة أن يكون مواطناً أمريكيـاً  ، الواليات املتحدة األمريكيةـ دستور 
                        ).من الفقرة األوىل من املادة الثانية من الدستورالبند اخلامس (باملولد ال بالتجنس 

except a natural born No person  «: Article II, Section 1, Clause 5U.S. Constitution, 
citizen, or a citizen of the United States, at the time of the adoption of this Constitution, 
shall be eligible to the office of President, …. ».                                                                 

حيث نصت املـادة  ، )١٩٨٩املعدل عام ( ١٩٧٩الصادر عام  اإلسالمية اإليرانيةاجلمهورية دستور ـ 
تدينني السياسني الذين تتـوفر  ينتخب رئيس اجلمهورية من بني الرجال امل «: منه على أن / ١١٥/

يف جمـال    قديراًـ ٢ يرانيةصل وحيمل اجلنسية اإليراين األإ ن يكونأـ ١ :فيهم الشروط التالية
 ئمؤمناً ومعتقـداً مببـاد  ـ ٥ ىمانة والتقوفيه األر تتوفـ ٤ذا ماض جيد  ـ٣دارة والتدبري اإل
  .» واملذهب الرمسي للبالدية يرانسالمية اإلاإلمهورية اجل

 أن حيق ال «: منه على أنه/ ٧٣/ املادةحيث نصت ، )املعدل( ١٩٩٦لسنة  اجلمهورية اجلزائريةـ دستور 
 يـدين ــ  ٢ األصلية اجلزائرية باجلنسية فقط، يتمتع،ـ ١ :الذي املترشح إال اجلمهورية لرئاسة ينتخب
 املدنيـة  حقوقـه  بكامـل  يتمتعـ ٤ االنتخاب يوم كاملة سنة) ٤٠( أربعني عمره يكونـ ٣ اإلسالم

  .» اخل....  لزوجه اجلزائرية اجلنسية يثبتـ ٥ والسياسية
  :ومن ذلك ، ألبوين وجدين حيمالن ذات اجلنسيةوهناك دساتري أخرى اشترطت أن يكون      
ينتخب فيمن يشترط  «: على أنه منه/ ١٢٠/حيث نصت املادة ، ١٩٥٦الدستور املصري الصادر سنة ـ 

  .»اخل  .... مصريني وجدينمصرياً من أبوين يكون  لجمهورية أنرئيساً ل
بالقـانون   حقِّن( ٤٠الفصل حيث نص ، ١٩٥٩بتاريخ أول جوان الصادر  اجلمهورية التونسيةدستور ـ 

لسـنة   ٥١وبالقانون الدستوري عـدد   ١٩٨٨جويلية  ٢٥املؤرخ يف  ١٩٨٨لسنة  ٨٨الدستوري عدد 
لكل تونسي غـري   ح ملنصب رئيس اجلمهورية حقالترش« : على أن  )٢٠٠٢جوان  ١املؤرخ يف  ٢٠٠٢

. مولود ألب وألم وجد ألب وألم تونسيني وكلهم تونسيون بدون انقطاعحامل جلنسية أخرى، مسلم 
من العمر أربعني سنة على األقل ومخس وسبعني سنة  املترشح يوم تقدمي ترشحه بالغاًكما جيب أن يكون 

  .» اخل....  حقوقه املدنية والسياسية جبميع ومتمتعاً ،على األكثر
  

  :ومن ذلك ، بقصر درجة األصول على اآلباء فقطواكتفت بعض الدساتري        
  

كلها ) ٢٠١٤دستور ، ١٩٧١دستور ، ١٩٦٤دستور ( الصادرة يف عهد اجلمهورية الدساتري املصريةـ 
  .                        = رينيمصرياً من أبوين مصاشترطت فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون 
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يشـترط يف  «  :منه على أنه / ٦٨/ املادةنصت حيث ، م ٢٠٠٥لعام احلايل  مجهورية العراقدستور ـ 

هليـة  كامل األـ   ثانياً  بوين عراقينيأعراقياً بالوالدة ومن ـ   والًأ:  يكونن أاملرشح لرئاسة اجلمهورية 
                                                                     .»اخل ....  ربعني سنة من عمره مت األأو

تتـوفر فيـه   كل ميين  «:  على أن/ ١٠٧/حيث نصت املادة ، ١٩٩٤لسنة  اجلمهورية اليمنيةـ دستور 
 ربعني سـنة أن ال يقل سنه عن أ ـ أ :  ح ملنصب رئيس اجلمهوريةن يرشأيت ميكن أالشروط احملددة فيما ي

ن يكون مستقيم د ـ أ  حبقوقه السياسية واملدنية ن يكون متمتعاًـ أ  ج ن يكون من والدين مينينيأب ـ  
ن ال يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات يف قضية أعلى الشعائر االسالمية و االخالق والسلوك حمافظاً

ال يتـزوج  أجنبية وأمن  ن ال يكون متزوجاًأـ  هـ  ليه اعتبارهإمانة مامل يكن قد رد و األأة بالشرف خمل
  .» جنبيةأثناء مدة واليته من أ

حيث نص الفصـل  ،  ٢٠١٤كانون الثاين عام /يناير ٢٧الثانية الصادر يف  التونسية اجلمهوريةـ دستور 
تونسي اجلنسية منـذ  الترشح ملنصب رئيس اجلمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب  «: منه على أن / ٧٤/

  .» ، دينه اإلسالمالوالدة
، عاماً على األقـل / ٤٠/يف من يرشح لرئاسة اجلمهورية أن يكون بالغاً من العمر كثرية تشترط دول  )١(

 وموريتانيا وجيبـويت  واليمن والعراق وتونس واجلزائروالسودان والصومال مصر : ونذكر من هذه الدول
خرى بلوغ املرشح الرئاسـي  وتشترط بعض الدول األ، وكوريا اجلنوبية والتشيك وتركيا وأملانيا االحتادية

وتونس يف دستورها احلـايل   الواليات املتحدة األمريكية وروسيا االحتادية واهلند: ومثاهلا، عاماً/ ٣٥/سن 
عمـره فـوق   يف حني جند أن دوالً أخرى تكتفي فيمن يرشح لرئاسة اجلمهورية أن يكون ، ٢٠١٤لسنة 

عاماً على / ٢٣/أو ) كلبنان(عاماً على األقل / ٢٥/العمر بالغاً من أو أن يكون ، )كفرتويال(عاماً /  ٣٠/
  ) .كفرنسا(األقل 
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فعلى سـبيل  ، عاماً/ ٤٠/ من أكثرعمره لرئاسة اجلمهورية أن يكون املرشح بعض الدول يف تتطلب  )١(

 ١٩٨٢الصادر سنة  مهورية الصني الشعبيةمن الدستور احلايل جل/ ٧٩/املثال تنص الفقرة الثانية من املادة 
 والـذين  ،ق التصويت والترشح لالنتخاباتيتمتعون حبالذين  ،مجهورية الصني الشعبية ومواطن«: أنعلى 

  .»أو نائب رئيس مجهورية الصني الشعبية رئيسملنصب للترشح هم وحدهم املؤهلون  ،ًعاما ٤٥بلغوا سن 
«Citizens of the People's Republic of China who have the right to vote and to 
stand for election and who have reached the age of 45 are eligible for election 
as President or Vice-President of the People's Republic of China ».                       

ين الصـادر سـنة   الدستور الباكستاحيث يشترط ، اجلمهورية اإلسالمية لباكستانوكذلك األمر يف      
اخلامسـة  متماً ، مسلماًأن يكون اجلمهورية  لرئاسةاملرشح ملنصب يف ا) ٢٠١٢املعدل يف شباط ( ١٩٧٣

  .)من الدستور/ ٢/فقرة  ٤١املادة (من عمره  عاماً واألربعني
«A person shall not be qualified for election as President unless he is a Muslim 
of not less than forty-five years of age …. ».                                                           

 Maddex, Robert L.; Constitutions of the world (Washington, DC; CQ:انظـر  
Press, Third Edition, 2008), pp.99, 100, 335.                                                          

جيوز لكل مواطن بلغ سن « : على أنه  ١٩٤٧الصادر سنة  اإليطايلمن الدستور / ٨٤/تنص املادة و      
  .»أن ينتخب رئيساً للجمهورية ، ومتمتعاً باحلقوق املدنية والسياسية، كاملة اخلمسني

«Any citizen who has attained fifty years of age and enjoys civil and political 
rights can be elected President of the Republic ».                                                    

ووصينا الْإِنسانَ بِوالديه  ﴿: من سورة األحقاف قوله وتعاىل/ ١٥/ورد يف القرآن الكرمي يف اآلية رقم  )٢(
 حتى إِذَا بلَغَ أَشده وبلَغَ أَربعني سنةًرهاً ووضعته كُرهاً وحملُه وفصالُه ثَلَاثُونَ شهراً إِحساناً حملَته أُمه كُ

ضرحاً تاللَ صمأَنْ أَعو يداللَى وعو لَيع تمعي أَنالَّت كتمنِع كُرنِي أَنْ أَشزِعأَو بقَالَ ري  اهي فل حلأَصو
 نيملسالْم ني مإِنو كإِلَي تبي تي إِنتيذُر﴾.  
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  . يف سورية ٢٠١٤لعام  ٥قانون االنتخابات العامة رقم من /  ٣٠/انظر املادة  )١(
) ٢٠٠٦املعدل سـنة  (دستور اجلمهورية االسالمية املوريتانية  من/ ٢٦/املادة فعلى سبيل املثال تنص  )٢(

سـنة وال   ٤٠وال يقل عمره عن كل مواطن مولود موريتانيا يتمتع حبقوقه املدنية والسياسية «: على أن 
 .»للجمهورية  بتاريخ الشوط األول من االنتخابات، مؤهل ألن ينتخب رئيساً سنة ٧٥يزيد عن 

لترشح ملنصـب  ا« : على أن  ١٩٥٩لسنة دستور اجلمهورية التونسية من / ٤٠/ الفصل ينصكما        
بالغاً مـن العمـر   كما جيب أن يكون املترشح يوم تقدمي ترشحه ... رئيس اجلمهورية حق لكل تونسي 

  .»اخل ... ، أربعني سنة على األقل ومخس وسبعني سنة على األكثر
، دار النهضة العربيـة  ،القاهرة( أصول وأحكام القانون الدستوري ، جورجى شفيق سارى. د:  نظرا )٣(
  . ٧١١ص، ) ٢٠٠٣/ ٢٠٠٢ لطبعة الرابعةا
النظام احلزيب، سلطات احلكم يف "الثاين الكتاب ، القانون الدستوري ،فتحي فكري. د: نظر يف ذلك ا )٤(

  . ١٣٨، ١٣٧ص، )٢٠٠٠ سنة طبعة، القاهرة؛ دار النهضة العربية("١٩٧١ دستور
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  .)١٩٤٨سنة  ٣٨٤عدلة بالقانون رقم م( ١٩٣٠من الدستور السوري الصادر سنة / ٦٨/انظر املادة  )١(
 دسـتور المـن  / ج/فقرة / ٨٢/واملادة ، ١٩٥٠ من الدستور السوري الصادر سنة/ ٧٢/انظر املادة  )٢(

  . ١٩٥٣سنة السوري الصادر 
تعديل  إثر وفاة الرئيس حافظ األسد ٢٠٠٠/ ١٠/٦يف يف جلسته املنعقدة  السوري أقر جملس الشعب )٣(

يف املرشح  هاالواجب توافر سناملتعلقة بال ١٩٧٣الدائم لسنة  من الدستور/ ٨٣/املادة الفقرة األخرية من 
صـالحيات  مؤقتاً مارس  الذيـ  اجلمهوريةرئيس نائب مبوافقة  هذا التعديل واقترن، لرئاسة اجلمهورية
/ ٩/قـم القانون ربإصداره ـ  / ١٤٩/و/ ٨٨/بناًء على أحكام الدستور وخاصة املادة  رئيس اجلمهورية

ح لرئاسة رشي نيشترط يف م ﴿: بعد التعديل كاآليتالفقرة املذكورة  وأصبح نص . ١١/٦/٢٠٠٠تاريخ 
    .﴾ همن عمر عاماً اً الرابعة والثالثنيمتممتمتعاً حبقوقه املدنية والسياسية  اًاجلمهورية أن يكون عربياً سوري

دمشق؛ اجلامعـة االفتراضـية   " (النظرية العامة"توري القانون الدس، حسن البحري. د: انظر يف التفاصيل 
  .٢١٦ص، )٢٠٠٩الطبعة األوىل سنة ، السورية
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  . ٢٠١٢احلايل لسنة من الدستور السوري / ٨٤/انظر البند الثالث من املادة  )١(
عـام  ل ٥من التعليمات التنفيذية لقانون االنتخابات العامة رقم / ٢٥/فقد نصت املادة ، وتأكيداً لذلك) ٢(

...  أ ـ  : ترفق مع طلب الترشيح ملنصب رئيس اجلمهورية الوثائق التاليـة  « : على ضرورة أن  ٢٠١٤
    .»اخل ...   د ـ خالصة سجل عديل... ج ـ ... ب ـ 

يشـترط يف   « :على أنه  ٢٠١٤لعام  ٥رقم السوري قانون االنتخابات العامة من / ٣٠/تنص املادة  )٢(
أال يكون حمروماً من ممارسة حق  ـ ز   .... : جلمهورية العربية السورية ما يلياملرشح إىل منصب رئيس ا

  .» االنتخاب
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 ٢٢بتـاريخ   ١٤٨الصادر باملرسوم التشريعي رقم ( من قانون العقوبات السوري  /٦٣/املادة تنص  )١(

  :على أنَّ ، )وتعديالته ١٩٤٩حزيران سنة 
.                                                                          التجريد املدين مدى احلياةيوجب ، عتقال املؤبدأو اال، أ ـ احلكم باألشغال الشاقة مؤبداً

التجريد يوجب ، ـ احلكم باألشغال الشاقة املؤقتة أو باالعتقال املؤقت أو باإلقامة اجلربية يف اجلناياتب  
  .العاشرة على تنفيذ العقوبة األصليةحىت انقضاء السنة مربماً  منذ اليوم الذي أصبح فيه احلكم املدين

  

يوجـب   التجريد املـدين « : فإن النافذ من قانون العقوبات السوري/ ٤٩/وفقاً لنص املادة : مالحظة(  
عن مجيع الوظائف واخلدمات العامة واحلرمان من كل معاش جتريه الدولة واإلقصاءـ العزل  ١ : ماًكْح 
الطائفة أو النقابة اليت ينتمي إليهـا احملكـوم    إدارةعن مجيع الوظائف واخلدمات يف  واإلقصاء ـ العزل ٢

ـ احلرمان من حقه يف أن   ٤ ةلـ احلرمان من حقه يف أن يكون صاحب امتياز أو التزام من الدو ٣ عليه
  ) . » اخل ....  يكون ناخباً أو منتخباً ومن سائر احلقوق املدنية والسياسية والطائفية والنقابية

  

كل حمكوم باحلبس أو باإلقامة اجلربية يف قضـايا  « : من القانون املذكور على أن /٦٥/املادة وتنص      
  :من ممارسة حقوقه املدنية اآلتية  حيرم طوال تنفيذ عقوبته، اجلنح

ي الوظائف واخلدمات العامةلّآ ـ احلق يف تو  .  
                                                               .  يف إدارة شؤون الطائفة املدنية أو إدارة النقابة اليت ينتمي إليها ب ـ احلق يف تويل الوظائف واخلدمات

  .  احلق يف أن يكون ناخباً أو منتخباً يف مجيع جمالس الدولةـ  ج
  .  لنقاباتد ـ احلق يف أن يكون ناخباً أو منتخباً يف مجيع منظمات الطوائف وا

  . هـ ـ احلق يف محل أومسة سورية أو أجنبية
  

ـ ميكن يف احلاالت اخلاصة الـيت  أ  « : همن قانون العقوبات السوري على أن /٦٦/املادة كما تنص      
   حيكم مع كل عقوبة جنحية باملنع من ممارسة حق أو أكثر من احلقـوق املـذكورة يف  عينها القانون أن 

 .» سنوات  سنة وعشريقضى ذا املنع ملدة تتراوح بني  ـب  املادة السابقة
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مـن  / ج/وكذلك البند ،  ٢٠١٢احلايل لسنة من الدستور السوري / ٨٤/انظر البند الثالث من املادة  )١(

  .يف سورية  ٢٠١٤لعام / ٥/من قانون االنتخابات العامة رقم / ٣٠/املادة 
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يتمتع حبق الترشـيح   «:  على أن ٢٠١٤لعام / ٥/امة رقم من قانون االنتخابات الع/ ٣٩/تنص املادة  )١(
... ج ـ ... ب ـ ... أ ـ  : لعضوية جملس الشعب وجمالس اإلدارة احمللية من تتوافر فيه الشروط اآلتية

حكـم مكتسـب الدرجـة     غري حمكوم جبناية أو جنحة شائنة أو خملة بالثقة العامة مبقتضىهـ . ..د ـ  
  ، وحتدد اجلنح الشائنة واملخلة بالثقة العامة بقـرار مـن وزيـر   اعتباره وفقاً للقانون ما مل يرد إليهالقطعية 
  .» العدل

" قتل وجرح وضـرب  ـعقوبة  "ـ   اجلزء اخلامسـ   املوسوعة اجلنائية، بك جندي عبد امللك: انظر  )٢(
  . ٢٥١ص، )١٩٤٢الطبعة األوىل سنة ، مطبعة االعتماد، مصر(
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مينح رئيس اجلمهورية العفو  «: على أن ٢٠١٢ الدستور السوري احلايل لعام من/ ١٠٨/نصت املادة  )١(

    االعتبار يف املـواد ) أو رد ( أرسى القانون السوري قواعد إعادة كما  . » االعتبار دوله احلق براخلاص، 
  ).قانون أصول احملاكمات اجلزائيةمن  ٤٣٣ـ  ٤٢٦من قانون العقوبات، واملواد  ١٦٠ـ  ١٥٨(

  :  إعادة االعتبار يف التشريع السوري على نوعنيويستفاد من جممل هذه املواد أن       
ـ  مسيت ذا االسم ألا من اختصاص القضاء، وتفترض عودة احملكوم عليه  :قضائيةالعتبار االإعادة  أوالً 

  .بول الطلب أو رفضهإىل اجلهة القضائية املختصة لطلب إعادة اعتباره، وهلذه اجلهة سلطة تقديرية يف ق
من قانون العقوبات، والبد من توافر  ١٥٨ختضع إعادة االعتبار القضائية خلمسة شروط بينتها املادة و    

: وهذه الشروط هي اآلتية. هذه الشروط جمتمعة ليتمكن القضاء من قبول طلب احملكوم عليه بإعادة اعتباره
  . و بالتقادمضاؤها بالعفو اخلاص أتنفيذ العقوبة أو انق ـ ١
 ،على تنفيذ العقوبة أو العفو اخلاص عنها أو سقوطها بالتقـادم ) مدة التجربة(مرور مدة زمنية معينة  ـ  ٢

وتبدأ هذه املدة من يوم اإلفراج عن . ومدة التجربة هي سبع سنوات يف اجلناية، وثالث سنوات يف اجلنحة
  . وبته بالتقادم احملكوم عليه، أو صدور مرسوم العفو اخلاص، أو سقوط عق

   . عدم صدور حكم الحق حبق احملكوم عليه يقضي بعقوبة جنائية أو جنحية ـ ٣
  . وهي عادة هي الرد والتعويض املدين ومصاريف الدعوى، وفاء اإللزامات املدنية احملكوم ا ـ ٤
كوم عليـه،  وهذا الشرط هو حمور فكرة إعادة االعتبار، ألن حسن سلوك احمل، صالح احملكوم عليه ـ  ٥

ويثبت صـالح  . وصالحه فعالً، ينفي مربر اإلبقاء على حكم اإلدانة بكل آثاره املاسة باحلقوق واالعتبار
احملكوم عليه من سجالت السجن ومن سريته بعد اإلفراج عنه، وللمحكمة سلطة تقديرية يف التحقق مـن  

  .ه ملمارسة حياته الطبيعيةسلوك احملكوم عليه، وتقييمه أخالقياً واجتماعياً، وتقدير كفايت
تعين أن يعاد االعتبار إىل احملكوم عليه حكمـاً، أو بقـوة   : )أو احلكمية( قانونيةعتبار الاالإعادة  ـ  ثانياً

   .القانون، دون حاجة إىل صدور حكم قضائي
  :اآلتية يمن قانون العقوبات إعادة االعتبار القانونية على حتقق ثالثة شروط ه ١٥٩علقت املادة وقد      

كـون  أن تكون العقوبة احملكوم ا جنحية مانعة أو مقيدة للحرية، كاحلبس واإلقامة اجلربية، أو أن ت ـ  ١
  =                                                                         . العقوبة اجلنحية هي الغرامة
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اجلنحية املانعة أو املقيدة للحرية، ومخس ســنوات   أن متر سبع سنوات على تاريخ انقضاء العقوبة ـ ٢

  . على تاريخ أداء الغرامة اجلنحية أو انتهاء مدة احلبس املستبدل ا
أال يكون احملكوم عليه بعقوبة جنحية مانعة أو مقيدة للحرية قد قضي عليه يف خالل السبع سـنوات   ـ  ٣

وإذا كانت العقوبة هـي  . امة اجلربية أو بعقوبة أشداملذكورة يف الشرط السابق حبكم آخر باحلبس أو باإلق
الغرامة اجلنحية وجب أال يقضى على احملكوم عليه، يف خالل اخلمس سنوات املذكورة أيضاً يف الشـرط  

  .السابق، حبكم آخر بالغرامة اجلنحية أو بعقوبة أشد
 من قـانون العقوبـات   ١٦٠ة إلعادة االعتبار القضائية والقانونية آثار واحدة نصت عليها املادو     

  : وهذه اآلثار هي اآلتية، السوري
    : وينتج عن هذا األثر ما يلـي . حمو احلكم باإلدانة، وإبطال مفاعيله، وإزالة مجيع اآلثار املترتبة عليه ـ ١
ت سقوط العقوبـا  )ب  استعادة احملكوم عليه مجيع حقوقه املدنية والسياسية اليت انتزعها حكم اإلدانة )أ 

عدم حساب احلكـم الزائـل    ) ج الفرعية واإلضافية والتدابري االحترازية وما ينجم عنها من فقدان أهلية
  .بإعادة االعتبار، فيما بعد، يف التكرار واعتياد اإلجرام، وعدم حيلولته دون وقف التنفيذ

  .رجعي على املاضيميتد أثر إبطال مفاعيل احلكم اجلزائي إىل املستقبل، وال يكون له أي مفعول  ـ ٢
  .ال أثر إلعادة االعتبار على حقوق الغري ـ ٣

  : انظر يف التفاصيل 
، منشورات جامعـة دمشـق  ، دمشق( اجلزء الثاين، القسم العام ،عبود السراج، شرح قانون العقوبات. د

.وما بعدها  ٢٠٣ص، )٢٠٠٧طبعة  
جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية ( "قارنةدراسة م"إعادة االعتبار يف الفقه اإلسالمي ، غيداء املصري. د

  .وما بعدها  ٣٦٩ص، )٢٠١٣ ،العدد الثالث ،٢٩الد ، والقانونية
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، تكتف بالنص على اشتراط اإلسالم يف رئيس الدولة جتدر اإلشارة إىل أن بعض الدساتري اإلسالمية مل )١(

  :ومن ذلك ، وإمنا أحلقت بذلك قيوداً أخرى
من الدستور األردين / ٢٨/من املادة / هـ/كما ورد يف الفقرة  ،ن من أبوين مسلمنيـ اشتراط أن يكو١

، يشترط فيمن يتوىل امللك أن يكون مسلماً عاقالً مولوداً من زوجة شرعية «: حيث قالت ، ١٩٥٢لعام 
 املـادة حيث اشترطت ،  ١٩٦٢وهو وارد كذلك يف الدستور الكوييت احلايل لسنة . ومن أبوين مسلمني 

  . » ألبوين مسلمني وابناً شرعياً عاقالً ن يكون رشيداًأويل العهد يف  /٤/
من الدستور العراقـي لعـام   / ٤١/وورد هذا يف نص املادة  : ـ اشتراط اإللتزام باألحكام اإلسالمية٢

  . وأن يكون مسلماً ملتزماً بالشعائر الدينية : حيث قالت  ١٩٦٤
   كـل  «:  علـى أن / ١٠٧/حيث نصت املادة  ١٩٩٤ليمنية لسنة دستور اجلمهورية اكما ورد يف      

  ... ب ـ  ... أ ـ  :  ح ملنصب رئـيس اجلمهوريـة  ن يرشأيت ميكن أميين تتوفر فيه الشروط احملددة فيما ي
  .»اخل ...  سالميةعلى الشعائر اإل خالق والسلوك حمافظاًن يكون مستقيم األد ـ أ... ـ  ج
،  ١٩٦٤كما عليه احلال يف الدستور األفغاين الصادر يف عـام  :  هب فقهي معنيـ اشتراط االنتماء ملذ٣

جيب أن يكون امللك من رعايـا أفغانسـتان ومسـلماً وحنفـي           «: على أنه / ٨/حيث نص يف املادة 
   .» املذهب

ـ  ( ١٩٧٩اإلسالمية اإليرانية الصادر عـام  اجلمهورية دستور وهو ما ورد كذلك يف       ام املعـدل ع
رئيس اجلمهورية من بني الرجال املتـدينني   ينتخب« : منه على أن/ ١١٥/حيث نصت املادة ، )١٩٨٩

مؤمنـاً ومعتقـداً   ـ ٥ ...ـ ٤ ... ـ٣ ...ـ ٢ ...ـ ١ :السياسني الذين تتوفر فيهم الشروط التالية
فري االثـين عشـري   وهو املذهب اجلع، » واملذهب الرمسي للبالدية يراناإلسالمية اإلمهورية اجل ئمبباد

   .»من الدستور اإليراين / ١٢/حبسب املادة 
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حيث نص البند اخلامس من الفقرة األوىل مـن  املـادة   ، دستور الواليات املتحدةورد هذا الشرط يف  )١(
ال يكون أي شخص سوى املواطن بالوالدة أو من يكون من مـواطين  « :على أنهالثانية من هذا الدستور 

كما ال يكون مؤهالً لذلك املنصب أي ، مؤهالً ملنصب الرئيس، وقت إقرار هذا الدستور الواليات املتحدة
  .» شخص مل يبلغ سن اخلامسة والثالثني ومل يكن مقيماً يف الواليات املتحدة مدة أربعة عشر عاماً

No person except a natural born : «Article II, Section 1, Clause 5U.S. Constitution, 
citizen, or a citizen of the United States, at the time of the adoption of this Constitution, 
shall be eligible to the office of President; neither shall any person be eligible to that 
office who shall not have attained to the age of thirty five years, and been fourteen 
Years a resident within the United States ».                                                                        

/ ٧/قانون احملكمة الدستورية العليـا رقـم   من / ٢١/املادة ) وبشكل حريف(وهو نفس ما نصت عليه  )٢(
. ١٦/٤/٢٠١٤تاريخ  

  فقـد  ، /٤١/يف املـادة   ١٩٦٤ومنها الدستور العراقي لعام ، يف القليل من الدساتريورد هذا الشرط  )٣(
    يشترط فيمن يكون رئيساً للجمهورية أن يكون عراقياً من أبـوين عـراقيني ينتميـان إىل     «:  ورد فيها

=          مشسية على األقل ـ وكانت تتمتع باجلنسية العثمانيـة ـ وأن    ١٩٠٠أسرة تسكن العراق منذ سنة 
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 وأن يكون متمتعـاً حبقوقـه   ،وأن ال يقل عمره عن أربعني عاماً، ملتزماً بالشعائر الدينية مسلماًيكون = 

، وتعترب املرأة العربية اليت من أبوين وجـدين عـربيني   وأن ال يكون متزوجاً من أجنبية، والسياسية املدنية
  .» عراقية هلذا الغرض

ال  «: مـا يلـي    ١٩٦٠الصادر سنة  الصومايلمن الدستور / ٧١/من املادة  وورد يف الفقرة الثانية      
   .» أثناء مدة رئاسته من سيدة ليست من أصل صومايل متزوجاً أو يتزوججيوز أن يكون الرئيس 

 أن حيـق  ال « على أنه :)املعدل( ١٩٩٦لسنة  اجلزائريةمن دستور اجلمهورية / ٧٣/ونصت املادة       
إال اجلمهورية لرئاسة نتخبي اجلنسـية  يثبتـ ٥... ـ ٤... ـ ٣... ـ ٢... ـ ١ : الذي حاملترش 

   .»اخل. .. لزوجه اجلزائرية
 ٢٠١٤كانون الثاين سنة /يناير ١٨املعدل الصادر يف  املصري من الدستور/ ١٤١/كما نصت املادة       

وأال يكون قـد  ، من أبوين مصريني أن يكون مصرياً هوريةمللج يشترط فيمن يترشح رئيساً « :على أنه 
  .»اخل ... ، ه جنسية دولة أخرىأو أي من والديه أو زوج، محل

/ ٧/قانون احملكمة الدستورية العليـا رقـم   من / ٢١/املادة ) وبشكل حريف(وهو نفس ما نصت عليه  )١(
. ١٦/٤/٢٠١٤تاريخ  
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 حبيث، ص أكثر من جنسية دولة واحدةتعدد اجلنسية هو عبارة عن وضع قانوين يكون فيه لذات الشخ )١(

   .سواء كان هذا التعدد راجعاً إلرادة الشخص أو دون إرادته، يعترب من رعايا كل دولة حيمل جنسيتها
أن يثبت لـذات  األول : توافر أمرين، حىت نكون أمام تعدد يف اجلنسية ،فإنه يتعني، وبناء على ذلك        

أن يكون اكتساب اجلنسيات األخرى قد ثَبت بشكل قـانوين   الثاينو، الشخص أكثر من جنسية واحدة
حيمـل  وأصبحت الـدول الـيت   ، ومتَّ منحه إياها، مبعىن أن تكون قد توافرت فيه شروط اكتساا، سليم

  .جنسيتها تعتربه من رعاياها
به  اجلنسية الذي ينادي وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن تعدد اجلنسية ال يتواءم مع مبدأ وحدانية     

األخـالق   نسية يتعارض معوقد ذهب بعض فقهاء القانون الدويل اخلاص إىل أن تعدد اجل، القانون الدويل
وهي عالقة حب للوطن ال تقبل االنقسام وال املشاركة ، فاجلنسية هي تعبري عن االنتماء الروحي، الدولية

، جلنسية اليت تربط فرد ما بوطن ماقهاء قد شبه رابطة ابل إن أحد الف، وهي صلة دم وحلم، مع وطن آخر
  .من األمهات متاماً كما ال ميكن أن يكون له اثنتان، فال ميكن للفرد أن يكون له وطنان، بعالقة الفرد بأمه

  . ٨٤٨ص ، مرجع سابق، أصول وأحكام القانون الدستوري، جورجى شفيق سارى. د:  نظرا
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/ ٧/قانون احملكمة الدستورية العليـا رقـم   من / ٢١/املادة ) شكل حريفوب(وهو نفس ما نصت عليه  )١(

. ١٦/٤/٢٠١٤تاريخ  
عصـر العوملـة بظروفـه     يف القومياألمن  اعتباراترعاية  هير ظهذا احلتأييد كانت غايتنا من  وإذا )٢(

سية أجنبية نفس الوقت جن يفحيمل  الذي السوريوالء  يفنشكك  أننااملعروفة للجميع، فليس معىن ذلك 
هـو والء مفتـرض    لسوريةالصحيح أن والء مثل هذا الشخص  وإمنا ،قد يذهب إليه البعضعلى حنو ما 

نفس الوقت جنسيتها هو بدوره والء  حيمل يف ن والءه للدولة األجنبية اليتأ ، على أن يكون مفهوماًقانوناً
و التشكيك فيـه،  أ بانعدام الوالء الوطين فمشكلة مزدوج اجلنسية ال شأن هلا. مفترض من الناحية القانونية

  . مسألة ترتبط على العكس بفكرة تعدد الوالء يمنا هإو
من ميلك جنسيتني جيعل من الدولة اليت حيمل جنسيتها مسؤولة عن محايتـه يف   فإنَّ، فضالً عن ذلكو     

 فرنسـية ميلك جنسـية  الذي  يالسورومثال ذلك . ومينع من حماكمته باعتباره مواطناً أجنبياً، الدولة األم
قانونية عدة يف  إشكاالتوهناك  ،الفرنسيةحلماية مواطنته قائمة  ىتبق الفرنسيةعالقته بالسفارة فإن ، مثالً

التعامل مع أصحاب اجلنسيتن باعتبارهم من مزدوجي اجلنسيةي .  
جنسية دولـة معاديـة    يتمثل يف احتمال اكتساب أحد السورينيوهناك خطر آخر وأكثرهم أمهية،      

                                                   !؟ فكيف يتعامل القانون مع مثل هذه احلالة ،لسورية
ملنصـب رئاسـة    من يريد ترشيح نفسهأن تنازل  فإننا نعتقد، وبناء على مجيع االعتبارات السابقة     

يعد هلذا املنصب أوراق ترشيحه بم قدتقبل أن يحيملها أو اجلنسيات األجنبية اليت عن اجلنسية  اجلمهورية
=      واحلب جيـب أن   الوالءالشعور من جانب السوري باالنتماء و؛ فترشحه لقبولوالزماً  اًأساسي اًشرط
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، يتشتت بينهما هذا الشعور، ال ينازعه وال يشاركه فيه وطن آخر، كامالً لوطنه سورية وحدهايكون = 
فالوالء ، ض ويصطدم شعوره باالنتماء والوالء واحلب ألحدمها مع شعوره بذلك حنو اآلخربل وقد يتعار

 وجلَّ قد ذكَر مـا   ﴿بأنه من سورة األحزاب / ٤/يف اآلية رقم إذن غري قابل للقسمة؛ وإذا كان اهللا عز
لٍ مجرلَ لعجن هفوي جنِ فيد فإنه ال جيتمع وطنان يف قلب واح، ﴾ قَلْب.  

ـ   ٢٠١٤لسنة دستور اجلمهورية التونسية من / ٧٤/فقد نص الفصل  ،وتطبيقاً لذلك              :ه علـى أن
 »جلنسية غري اجلنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف  حامالً ]ملنصب رئيس اجلمهورية[ حوإذا كان املترش

ترشللجمهورية ه رئيساًبالتخلي عن اجلنسية األخرى عند التصريح بانتخاب داًحه تعه «.  
  :  على أنـه  ١٩٥٣ سنة متوز ١١يف  من الدستور السوري الصادر/ ٨٢/من املادة  الثانيةتنص الفقرة  )١(

  .»  ال يقبل ترشيح املرأة لرئاسة اجلمهورية« 
  .م٢٠١٢من الدستور السوري احلايل لسنة  ٣و  ٢الفقرة / ٣٣/املادة  انظر )٢(
  .م٢٠١٢الدستور السوري احلايل لسنة من / ٣٤/املادة  انظر )٣(
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  .م٢٠١٢من الدستور السوري احلايل لسنة / ٢٣/املادة  انظر )١(
وتتكامـل  ، وكـالً ال يتجـزأ  ، ومجيع نصوصه نسيجاً مترابطاً) أو مقدمته(يشكل الدستور بديباجته  )٢(

عـن ذلـك يف أحـد     وقد عبرت احملكمة الدستورية العليا املصرية، أحكامه يف وحدة عضوية متماسكة
تتولـد   اليت متكاملة، وأن املعاينا إن األصل ىف النصوص الدستورية أا تؤخذ باعتباره«: أحكامها بقوهلا

 النصوص افة إىل أن هذههذا باإلض. عنها التنافر أو التعارض أن تكون مترابطة فيما بينها مبا يرد يتعني عنها
يكون لكل نـص   أن مها نسيجاً متآلفاً متماسكاً مبا مؤداهعضوية جتعل من أحكاة إطار وحد يف تعمل إمنا
=      يقـيم  ا ، وإمنالبعض مضمون حمدد يستقل به عن غريه من النصوص استقالالً ال يعزهلا عن بعضها منها
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مصـاحلها ىف اـاالت   م جمموعها ذلك البنيان الذى يعكس ما ارتأته اإلرادة الشعبية أقوم لدع يف منها= 
النصوص الدستورية مبا يبتعد ا عن الغايـة  ر أن تفس االقتصادية واالجتماعية، وال جيوز بالتايلالسياسية و

  . »اخل ...  النهائية املقصودة منها
الصـادر   "دستورية" قضائية/ ٨/ لسنة/ ٢٢/ قضية رقمال يفحكم احملكمة الدستورية العليا املصرية : انظر 

  . ١٩٩١سنة  يناير ٤باجللسة العلنية املنعقدة يف 
 ، ولكن هذا الشرط موطن خالف يف الـنظم الدسـتورية  ، مجاعباإل الذكورةاشترط الفقه اإلسالمي  )١(

     ، فمنها ما ترك النص عليه اقتناعاً بأهلية املرأة لتويل رئاسة الدولة كما يف كـثري مـن الدسـاتري الغربيـة    
كمـا يف  ، عشريعة اإلسالمية مصدراً أساسياً للتشريومنها ما تركه اكتفاء مبا قررته دساتريها من اعتبار ال

  .معظم الدساتري العربية
طرق انتهاء والية احلكام يف الشريعة االسالمية والنظم الوضـعية  ، كايد يوسف حممود قرعوش. د: انظر 

  .١٥١ص، )١٩٨٧الطبعة األوىل ، مؤسسة الرسالة، بريوت(
فهل يقصد أعضاء ، بأعضاء جملس الشعب يبني املقصود مل السوري أن الدستور،  هذا الشأنيالحظ يف )٢(

أم أنـه  ، االنتخابات الرئاسيةإجراء مع وجوده يتزامن الذي  يف الدور أو الفصل التشريعي احلالينيالس 
   !؟السابقنيجيوز احلصول على تأييد خطي للترشيح من أعضاء الس 

األول  يف الدور التشريعي احلاليني عضاء جملس الشعببأتفسري ذلك فقد جرى ، ومن الناحية العملية      
  . االنتخابات الرئاسيةإجراء مع وجوده يتزامن الذي ) ٢٠١٦ـ  ٢٠١٢(
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     : منه علـى أنـه   / ٧٤/يف الفقرة األخرية من الفصل  ٢٠١٤التونسية لسنة  اجلمهوريةدستور ينص  )١(
» تن قبل عدد من أعضاء جملـس نـواب الشـعب أو    م ]نصب رئيس اجلمهوريةمل[ح شترط تزكية املترش

         .» ني حسبما يضبطه القانون االنتخايبرؤساء جمالس اجلماعات احمللية املنتخبة أو الناخبني املرمس
  

 ٢٠١٤كانون الثاين سنة /يناير ١٨املعدل الصادر يف  الدستوري املصريمن / ١٤٢/املادة  تنصكما      
مـن   على األقـل  عشرون عضوارشح تامل يلترشح لرئاسة اجلمهورية أن يزكشترط لقبول اي « :على أنه 

 ممن هلم حق االنتخـاب يف  ألف مواطنمخسة وعشرين أعضاء جملس النواب، أو أن يؤيده ما ال يقل عن 
   . وحبد أدىن ألف مؤيد من كل حمافظة منـها ، ] حمافظة ٢٧من إمجايل   [حمافظة على األقلمخس عشرة 
  . »وذلك على النحو الذي ينظِّمه القانون ، ال جيوز تأييد أكثر من مترشح، حوالويف مجيع األ
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  .يف سورية  ٢٠١٤لعام / ٥/من قانون االنتخابات العامة رقم / أ/فقرة / ٣٢/انظر املادة  )١(

/ ٤/ ٢١يف يوم االثنني املوافـق  " حممد جهاد اللحام"أعلن السيد رئيس جملس الشعب ، وتطبيقاً لذلك    
حيث دعا السوريني يف الداخل واخلـارج ملمارسـة   ، عن فتح باب الترشح لالنتخابات الرئاسية ٢٠١٤

حقهم يف انتخاب رئيس اجلمهورية العربية السورية استناداً ألحكام الدستور وقانون االنتخابات العامة رقم 
  .٢٠١٤لعام  ٥

ة للتقـدم بطلـب الترشـح إىل احملكمـة     كما دعا من يرغب بترشيح نفسه ملنصب رئيس اجلمهوري     
وتنتهي بنهايـة   ٢٠١٤نيسان  ٢٢الدستورية العليا خالل مدة عشرة أيام تبدأ صباح يوم الثالثاء الواقع يف 

  . ٢٠١٤أيار  ١دوام يوم اخلميس الواقع يف 
غري ني وحدد رئيس جملس الشعب موعد انتخاب رئيس اجلمهورية العربية السورية للمواطنني السوري     

بدءاً مـن السـاعة    ٢٠١٤أيار  ٢٨ يوم األربعاءعلى األراضي السورية يف السفارات السورية  املقيمني
، السابعة صباحاً حىت الساعة السابعة مساء حسب التوقيت احمللي للمدينة الـيت توجـد فيهـا السـفارة    

بدءاً مـن   ٢٠١٤حزيران  ٣يف  الواقع يوم الثالثاءعلى األراضي السورية  املقيمنيوللمواطنني السوريني 
  .الساعة السابعة صباحاً حىت الساعة السابعة مساًء

  .يف سورية  ٢٠١٤لعام / ٥/من قانون االنتخابات العامة رقم / ٣٣/انظر املادة  )٢(
أن احملكمة " عدنان زريق"أعلن السيد رئيس احملكمة الدستورية السورية العليا القاضي ، وتطبيقاً لذلك    

الستقبال طلبات الترشح ملنصب رئيس اجلمهورية اعتباراً مـن صـباح يـوم الثالثـاء املوافـق       جاهزة
  .ضمن املهلة احملددة قانونياً ٢٢/٤/٢٠١٤
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  .يف سورية  ٢٠١٤لعام / ٥/من قانون االنتخابات العامة رقم / أ/فقرة / ٣٤/انظر املادة  )١(

ـ الصادرة   ٢٠١٤لعام  ٥انون االنتخابات العامة رقم من التعليمات التنفيذية لق/ ٢٥/ووفقاً للمادة      
ترفـق مـع طلـب    « : ـ فإنه جيب أن   ١٦/٤/٢٠١٤و تاريخ .م ١٠بقرار رئيس جملس الوزراء رقم 

إخراج قيد مدين لوالدي /ب   اخراج قيد مدين للمرشح/أ: الترشيح ملنصب رئيس اجلمهورية الوثائق التالية
سند إقامة يثبـت إقامـة املرشـح يف    /هـ  خالصة سجل عديل/درشح إخراج قيد لزوجة امل/ج   املرشح

تصريح خطي من املرشح يفيد بعدم اكتسابه /واجلمهورية العربية السورية ملدة عشر سنوات دائمة متصلة 
    .»بيان بعنوان إقامة املرشح ورقم هاتفه /زالي جنسية سوى جنسية اجلمهورية العربية السورية 

  .يف سورية  ٢٠١٤لعام / ٥/من قانون االنتخابات العامة رقم / ب/فقرة / ٣٢/انظر املادة  )٢(
أنه تقدم خـالل املهلـة   " عدنان زريق"أعلن رئيس احملكمة الدستورية العليا القاضي ، وتطبيقاً لذلك     

  =   طالباً للترشـح إىل احملكمـة   / ٢٤/ ٢٠١٤أيار  ١ولغاية  ٢٠١٤نيسان  ٢٢القانونية اليت امتدت من 
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ماهر عبد احلفيظ حجـار     ) ١: وهؤالء هم . الدستورية العليا اليت أعلمت بدورها جملس الشعب بذلك= 
عبـد السـالم سـالمة          ) ٦حممد فراس رجـوح  ) ٥مسري معال ) ٤سوسن احلداد ) ٣حسان النوري ) ٢
مسيح ) ١١ناصر طليع صاحل ) ١٠عزة حممد وجيه احلالق ) ٩علي حممد ونوس ) ٨بشار حافظ األسد ) ٧

خالـد عبـده الكريـدي         ) ١٤حممد حسن الكنعان ) ١٣حممود خليل حلبوين     ) ١٢ميخائيل موسى 
زياد عدنان حكوايت ) ١٨أمين مشدين العيسى علم ) ١٧أمحد حسون العبود ) ١٦بشري حممد البلح  ) ١٥
محـد عمـر ضـبة         أ) ٢٢علي حسن احلسـن  ) ٢١حممد حممد نصر حممود ) ٢٠أمحد علي قصيعة) ١٩
وهم من تقدموا بطلبات الترشح ملنصب رئاسـة  ... حسني حممد طيجان) ٢٤حممود ناجي موسى ) ٢٣

  .فيما قام أعضاء الس بتأييد طلبات املرشحني، اجلمهورية
  .يف سورية  ٢٠١٤لعام / ٥/من قانون االنتخابات العامة رقم / ب/فقرة / ٣٤/انظر املادة  )١(
  .يف سورية  ٢٠١٤لعام / ٥/من قانون االنتخابات العامة رقم / ج/فقرة / ٣٤/ة انظر املاد )٢(

من قانون احملكمة الدستورية العليا يف سورية الصادر بالقـانون  / ٢٢/وهو أيضاً ما نصت عليه املادة      
ستالمها أ ـ تتوىل احملكمة دراسة قانونية طلبات الترشيح بعد ا  «: بقوهلا  ١٦/٤/٢٠١٤تاريخ / ٧/رقم 

وتبت فيها خالل مخسة أيام تلي املدة احملددة لتسـجيلها علـى األكثـر          ، لتأييدات أعضاء جملس الشعب
ال يقبل طلب الترشيح إال إذا كان طالب الترشيح حاصالً على تأييد خطي لترشيحه مـن مخسـة   ب ـ  

األعضاء أن يؤيد أكثر مـن   وثالثني عضواً على األقل من أعضاء جملس الشعب، وال جيوز ألي من هؤالء
  .»لرئاسة اجلمهورية  مرشح واحد
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  .يف سورية  ٢٠١٤لعام / ٥/من قانون االنتخابات العامة رقم / د/فقرة / ٣٤/انظر املادة  )١(

: بقوهلا ٢٠١٤لعام / ٧/من قانون احملكمة الدستورية العليا رقم / ٢٣/وهو أيضاً ما نصت عليه املادة     
  .»  دستورية العليا أمساء من قررت قبول ترشيحهمتعلن احملكمة ال «

أعلن رئيس احملكمة الدستورية العليا القاضي عدنان زريق أنه مت يف متام الساعة الثالثـة  ، وتطبيقاً لذلك    
ملنصب رئـيس   إغالق باب تقدمي طلبات الترشح ٢٠١٤من بعد ظهر يوم اخلميس املوافق األول من أيار 

أن احملكمة الدستورية العليا ستعكف علـى دراسـة   " زريق"وأوضح القاضي . السورية اجلمهورية العربية
طلبات الترشح بدءاً من يوم غد وستعلن إعالا األويل خالل مخسة أيام على األكثر وفقاً للدستور وقانون 

  . االنتخابات
ماجـد  "ة العليا القاضـي  تال املتحدث باسم احملكمة الدستوري ٤/٥/٢٠١٤ويف يوم األحد الواقع يف      

من دستور اجلمهورية العربيـة   ٨٥و ٨٤تطبيقاً ألحكام املادتني « : اإلعالن الصادر عنها ونصه " خضرة
من قانون احملكمـة   ٢٤و ٢٣و ٢٢و ٢١و ٢٠و ١٩و ١٨واستناداً ألحكام املواد ،  ٢٠١٢السورية لعام 

مـن قـانون    ٣٤و ٣٣و ٣٢و ٣١و ٣٠واد وألحكام امل،  ٢٠١٤لعام  ٧الدستورية العليا الصادر برقم 
وبعد إقفال باب الترشح لالنتخابات الرئاسـية  ،  وتعليماته التنفيذية ٢٠١٤لعام  ٥االنتخابات العامة رقم 

وورود الصندوق من جملس الشعب احلاوي على تأييـد  ،  ١/٥/٢٠١٤بنهاية دوام يوم اخلميس الواقع يف 
وبعد قيام اهليئة العامة للمحكمـة  ، ملنصب رئاسة اجلمهورية أعضاء جملس الشعب ملن تقدم بطلب ترشحه

الدستورية العليا بفتح الصندوق واملغلفات املوجودة بداخله وعدها ومطابقتها مع ما جاء يف كتاب السيد 
وبعد اطالعها علـى طلبـات الترشـح    ،  ١/٥/٢٠١٤رئيس جملس الشعب الوارد مع الصندوق بتاريخ 

تعلن احملكمة الدستورية العليـا قبـول   ،،، لسات أيام اجلمعة والسبت واألحدوعقدها عدة ج، وتدقيقها
) ١:طلبات الترشح املقدمة من السادة التالية أمساؤهم حسب تسلسل قيد طلبام يف سجل احملكمة وهم

ورفض بـاقي طلبـات   ،،،  بشار حافظ األسد) ٣حسان عبد اهللا النوري ) ٢ماهر عبد احلفيظ حجار 
  . »مة بالنظر لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية الترشح املقد
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  .يف سورية  ٢٠١٤لعام / ٥/من قانون االنتخابات العامة رقم / ٣٥/انظر املادة  )١(

يف اإلعـالن  " ماجد خضرة"أوضح املتحدث باسم احملكمة الدستورية العليا القاضي ، وتطبيقاً لذلك  
ترشحه التظلم أمام احملكمة الدستورية العليا خالل ثالثة أيام تبـدأ   حيق ملن رفض طلب: السابق ذكره أنه 

وتستمر ملدة ثالثة أيام حيث تنتهي بنهاية دوام يوم األربعاء الواقـع   ٥/٥/٢٠١٤من يوم االثنني الواقع يف 
  .٧/٥/٢٠١٤يف 

تلقت بعد إعالـا  إن احملكمة الدستورية العليا ": ماجد خضرة"وقال املتحدث باسم احملكمة القاضي      
من أمحد قصيعة وعلي احلسن وبشري البلح وخالد الكريدي ومسيح موسى ومسري معال  ستة تظلماتاألويل 

وبعد دراستها تبني لدى هيئة احملكمة أن مجيع املرشـحني  . خالل أيام اخلامس والسادس والسابع من أيار 
جملس الشعب، مشرياً إىل أن ذلـك يعـد   عضواً من  ٣٥ تأييدالذين مت رفضهم مل حيصل كل منهم على 

ومت تعليـل  ، أن رفض احملكمة لتلك الطعون مربم" اخلضرة"وأكد . »خمالفة للشرط األساسي للمحكمة«
أسباب الرفض للمرشحني املتقدمني بالطعون لدى هيئة احملكمة، موضحاً أنه ال يوجد أي خمالفات أخرى 

ولفـت  . عدد الكايف من تأييد أعضاء جملس الشـعب أدت إىل رفض طلبام سوى عدم حصوهلم على ال
الناطق إىل أن احملكمة ال ميكنها البوح عن عدد األصوات اليت حصل عليها املرشحون املقبولـون خلـوض   
االنتخابات الرئاسية وذلك خلصوصية احملكمة، موضحاً أن القانون حظر على احملكمة الدستورية العليـا أن  

  .تعلن عن نتائج األصوات
تطبيقاً ألحكام « : يف مؤمتر صحفي بثه التلفزيون العريب السوري مباشرة قال الناطق باسم احملكمة إنه  )٢(

من  ٢٦-٢٤-٢٣واستناداً ألحكام املواد ،  ٢٠١٢من دستور اجلمهورية العربية السورية لعام  ٨٥املادة 
من قانون االنتخابات العامة  ٣٦-٣٥وألحكام املواد ،  ٢٠١٤لعام  ٧قانون احملكمة الدستورية العليا رقم 

قامـت احملكمـة   ، من التعليمات التنفيذية لقـانون االنتخابـات   ٤٣-٣١وللمواد ، ٢٠١٤لعام  ٥رقم 
) ٢أمحد علـي قصـيعة   ) ١الدستورية العليا بدراسة طلبات التظلم اليت سجلت يف ديوان احملكمة من قبل 

ومسري ) ٦ومسيح ميخائيل موسى ) ٥دو الكريدي وخالد عب) ٤وبشري حممد البلح ) ٣وعلي حسن احلسن 
  .                                                                       =»أمحد معال وفقاً لألصول القانونية 
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تبني أن طلبات الترشيح للسادة آنفي الذكر ال تتوافر فيها الشروط املنصوص « : وأوضح الناطق، أنه =    
  . الدستور والقانونعليها يف 

  وبناء عليه فإن احملكمة الدستورية العليا تعلن القائمة النهائية ألمساء املرشـحني ملنصـب رئاسـة        
اجلمهورية وفق قيد طلبهم يف سجل احملكمة وهم ماهر عبد احلفيظ حجار وحسان عبد اللـه النوري 

إشعار للمرشحني للبدء حبملتـهم  « مبثابة وأشار خضرة إىل أن هذا اإلعالن يعد . » وبشار حافظ األسد
  .  » ١١/٥/٢٠١٤االنتخابية اعتباراً من صباح يوم األحد الواقع يف 

  .يف سورية  ٢٠١٤لعام / ٥/من قانون االنتخابات العامة رقم / ٣٦/انظر املادة  )١(
  .يف سورية  ٢٠١٤لعام / ٥/من قانون االنتخابات العامة رقم / ٣٧/انظر املادة  )٢(
  .يف سورية  ٢٠١٤لعام / ٥/من قانون االنتخابات العامة رقم / ٤٨/انظر املادة  )٣(
  .يف سورية  ٢٠١٤لعام / ٥/من قانون االنتخابات العامة رقم / أ/فقرة / ٥٧/انظر املادة  )٤(
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  .يف سورية  ٢٠١٤لعام / ٥/من قانون االنتخابات العامة رقم / ج/فقرة / ٥٧/انظر املادة  )١(
  .يف سورية  ٢٠١٤لعام / ٥/من قانون االنتخابات العامة رقم / ٥٨/املادة  انظر )٢(
       ٢٠١٤لعـام   ٥من التعليمات التنفيذية لقانون االنتخابات العامـة رقـم   / ٨/و / ٦/وفقاً للمادتني  )٣(

ب يتمتع حبق االنتخا« : ـ فإنه  ١٦/٤/٢٠١٤و تاريخ .م ١٠ـ الصادرة بقرار رئيس جملس الوزراء رقم 
كل مواطن سوري من الذكور واإلناث أمت الثامنة عشرة من عمره يف بداية العام الذي جيـري فيـه   ... 

حيـق  «   كمـا  ، »حيث يتم إدراج امسه يف السجل االنتخايب العام من قبل وزارة الداخلية ... االنتخاب 
  .»ب رئيس اجلمهورية لعسكريي اجليش وعناصر قوى األمن الداخلي ممارسة حق االنتخاب والترشح ملنص
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  :  ما يأيتعلى  ١٦/٤/٢٠١٤تاريخ / ٧/قانون احملكمة الدستورية العليا رقم من / ٢٩/املادة تنص  )١(

  .أ ـ ترفع اللجنة القضائية العليا نتائج االنتخابات الرئاسية إىل احملكمة 
مـن شـاركوا يف    ألصـوات  حصول أي مرشح على األغلبية املطلقةب ـ إذا تضمنت النتائج النهائية  

  .ويتم إعالا من قبل رئيس جملس الشعب ، عد املرشح فائزاً مبنصب رئيس اجلمهورية ،االنتخابات
ألصـوات مـن شـاركوا يف     عدم حصول أي مرشح على األغلبية املطلقـة ج ـ إذا تضمنت النتائج  

االثنني اللذين حصال على  خالل أسبوعني بني املرشحني إعادة االنتخابيعلن رئيس احملكمة ، االنتخابات
  .أكرب عدد من أصوات الناخبني الذين أدلوا بأصوام 

فائزاً مبنصب رئيس  انتخاب اإلعادةد ـ يعد املرشح الذي حيصل على أكرب عدد من أصوات الناخبني يف  
  .ويتم إعالن النتائج من قبل رئيس جملس الشعب ، اجلمهورية
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 "حممد جهاد اللحـام "أعلن رئيس جملس الشعب  ،نتخابات الرئاسية يف سوريةيف اليوم التايل إلجراء اال )١(

فوز الدكتور بشار حافظ األسد مبنصب رئيس اجلمهورية العربية السورية لوالية دستورية جديدة حبصوله 
  . على األغلبية املطلقة من أصوات الناخبني املشاركني يف االنتخابات

إن احملكمـة  ) ٤/٦/٢٠١٤يوم األربعـاء الواقـع يف    مساءعقده (في يف مؤمتر صح "اللحام"وقال       
    ٢٠١٤الدستورية العليا انتهت إىل النتيجة النهائية النتخابات رئيس اجلمهورية العربيـة السـورية لعـام    

 ألفـاً  ٨٤٥و مليونـاً  ١٥هلم االقتراع داخل سورية وخارجها  حيق بلغ عدد الناخبني ممن «:  وفق اآليت
   ألفـاً  ٦٣٤و مليونـاً  ١١وعدد الناخبني الذين أدلوا بأصوام يف الداخل واخلارج بلـغ   ،خباًنا ٥٧٥و
     ألفـاً  ٤٤٢فيما بلـغ عـدد األوراق الباطلـة     ،ممن أدلوا بأصوام باملئة ٧٣ر٤٢بنسبة  ،ناخباً ٤١٢و
  . باملئة ٣ر٨ورقات بنسبة  ١٠٨و

  : ل عليها كل من املرشحني حسب التسلسل هيإن عدد األصوات اليت حص: " اللحام"وأضاف      
بنسـبة   صـوتاً  ٧٢٣و ألفـاً  ٣١٩ماليني و ١٠ حصل على:  "بشار حافظ األسد"السيد الدكتور ـ ١
   . باملئة من عدد األصوات الصحيحة ٨٨ر٧
باملئة من  ٤ر٣بنسبة  صوتاً ٢٧٩ألف و ٥٠٠ على حصل:  "اهللا النوري حسان عبد"السيد الدكتور ـ ٢

  . صوات الصحيحةعدد األ
باملئة من عدد األصـوات   ٣ر٢صوت بنسبة  ٣٠١ألفا و ٣٧٢على "احلفيظ حجار ماهر عبد"السيد ـ ٣

  .» الصحيحة
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  .م٢٠١٢من الدستور السوري احلايل لسنة / ٨٩/انظر املادة  )١(

اليت جرت مؤخراً يف وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن املرشحين اخلاسرين يف االنتخابات الرئاسية      
مل يقدما أي طعن بنتيجة االنتخابات اليت تضمنت إعالن فوز املرشـح   ٢٠١٤حزيران  ٣سورية بتاريخ 

  .الرئاسي السيد الدكتور بشار حافظ األسد مبنصب رئيس اجلمهورية العربية السورية 
  .م٢٠١٢من الدستور السوري احلايل لسنة / ٩٠/انظر املادة  )٢(
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بني الوطنيني األصليني والوطنيني بالتجنس فيما يتعلـق  املصري يفرق املشرع ، للمشرع السوريخالفاً ) ١(
لسنة  ٧٣رقم حيث قضت املادة الرابعة من قانون تنظيم مباشرة احلقوق السياسية ، مبمارسة حق االنتخاب

احلقوق السياسية من  جيب أن يقيد يف قاعدة بيانات الناخبني كل من له مباشرة« : بأنهوتعديالته  ١٩٥٦
مضـت  ومع ذلك ال يقيد من اكتسب اجلنسية املصرية بطريق التجنس إال إذا كانت قد ، الذكور واإلناث

  .»على اكتسابه إياها  مخس سنوات على األقل
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الصادرة بقرار  ٢٠١٤لعام  ٥لقانون االنتخابات العامة رقم  لتعليمات التنفيذيةامن / ٥/حتدثت املادة  )١(
وأوضحت أن املقصود ، عن مبادئ االقتراع ـ ١٦/٤/٢٠١٤تاريخ  و.م /١٠/لس الوزراء رقم رئيس جم

! هو الذي يتم دون متييز بني الذكور واإلناث باالقتراع املتساوي 
  . ٢٠١٢من الدستور السوري احلايل لسنة / ٢٣/انظر املادة  )٢(
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 عليهما حمجور فهما الظاهر واملعتوه نونا خال ما القطعية الدرجة مكتسب قضائي حبكم ذلك ويثبت )١(

  .قضائي حلكم حاجة دون العته أو اجلنون لعلة حكماً
الصـادرة بقـرار    ٢٠١٤لعام  ٥لقانون االنتخابات العامة رقم  لتعليمات التنفيذيةامن / ٧/املادة : انظر 

. ١٦/٤/٢٠١٤تاريخ  و.م /١٠/رئيس جملس الوزراء رقم  
  .ن هذا البحث م/ ٩٥/راجع الصفحة  )٢(
 ٣٩٥و ١٠٤ورقـم  ، ١٩٦٤م لعـا  ٧٣٩اجلرم الشائن ـ حبسب آراء جملس الدولة السوري رقم   )٣(

أفراد اتمع السليم احمليط  وحيطّ من قدره بني، اجلرم الذي يسيء إىل مسعة مرتكبه ﴿:  ـ هو١٩٦٩لعام
ويكشف عـن اسـتهتاره   ، سهوينم عن سوء سلوكه وضعفه أمام نف، اجلرم الذي يشني مقترفه ﴿أو  ﴾ به

  . ﴾وتصمه بارتياد مواطن الرذيلة والشبهات ، تقديره للمثل العليا واألخالق احلميدةوعدم 
  .من هذا البحث / ٩٦/راجع الصفحة  )٤(
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الصادرة بقرار  ٢٠١٤لعام  ٥لقانون االنتخابات العامة رقم  لتعليمات التنفيذيةامن / أ/فقرة / ٨/املادة  )١(
. ١٦/٤/٢٠١٤تاريخ  و.م /١٠/لوزراء رقم رئيس جملس ا 

 ٢٠١٤لعام  ٥لقانون االنتخابات العامة رقم  لتعليمات التنفيذيةامن / أ/فقرة / ٩/و / ٦/املادتني  انظر )٢(
  . ١٦/٤/٢٠١٤تاريخ  و.م /١٠/رئيس جملس الوزراء رقم الصادرة بقرار 

. ٢٠١٤لعام  ٥قانون االنتخابات العامة رقم من / ٢٧/املادة  )٣( 
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 ٢٠١٤لعام  ٥لقانون االنتخابات العامة رقم  لتعليمات التنفيذيةمن ا/ ٢٠/املادة من / ب/تنص الفقرة  )١(
 إلضـافة قوم وزارة الداخلية مبراجعة السجل االنتخايب العام مرة واحدة يف بداية كل عـام  ت «: لى أنع

املواطنني املتوفني أو الفاقدين لشـروط   أو حذفاملواطنني الذين تتوافر فيهم شروط ممارسة حق االنتخاب 
  .» يف السجل بيانات املواطنني املسجلني سابقاً أو لتعديلممارسة حق االنتخاب 

.لقانون االنتخابات العامة لتعليمات التنفيذيةامن / ١١/من املادة / ز/وهذا ما نصت عليه أيضاً الفقرة  )٢( 
مـن  / ٧٠/املـادة   وكذلك أيضاً، ٢٠١٤لعام  ٥رقم  لعامةاالنتخابات امن قانون / ٩٩/انظر املادة  )٣(
. لقانون االنتخابات العامة لتعليمات التنفيذيةا 
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 ٢٠١٤لعـام   ٥لقانون االنتخابات العامة رقم  لتعليمات التنفيذيةامن / ٩/من املادة / أ/تنص الفقرة  )١(

ميارس الناخب حقه  «: لى أن ع ١٦/٤/٢٠١٤تاريخ  و.م /١٠/رئيس جملس الوزراء رقم الصادرة بقرار 
يف أي مركز انتخايب يريد داخل أراضي اجلمهوريـة العربيـة السـورية     ...يف انتخاب رئيس اجلمهورية 

  .» فقطمبوجب البطاقة الشخصية 
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One Person, One Vote - One Vote, One Value { 
 

Le vote plural
 

 Le vote familial 
le chef 

de famille


 
                                                 

 يف عهـد سبانيا وإبلجيكا،  كل من يف Le vote familial أو العائلي التصويت األسرينظام مت تطبيق  )١(
ويدعي أنصار نظام التصـويت   .Salazar أنطونيو دي أوليفريا ساالزاريف عهد  الربتغالو، فرانكواجلنرال 
يتعارض مع مبـدأ املسـاواة   ، حقيقة األمريف غري أنه .  مصلحة األسرةأنه يصب يف  املروجني لهالعائلي و

     = مقترحـاً لألخـذ    ١٨٧١عام قدم البارون دي جوفينييل ، فرنسا يفو. "شخص واحد، صوت واحد"
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مشروع ير ، ولكن مل ١٩٢٠وقد جرت مناقشات حادة خبصوص املقترح حىت سنة ، بالتصويت العائلي= 
  .Pétain يتانباملارشال الذي نسب إىل من مشروع الدستور  اًجزء أيضاً املقترحوكان هذا . النور القانون

 ,Paris,  es de scrutinyLes systèmes électoraux et les modPierre Martin):انظر يف التفاصيل 
Montchrestien, 3e édition, 2006).                                                                                  
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  : للتصويتني أساسيتنيالنظم االنتخابية يف الدول الدميقراطية طريقت تستخدم )١(

وهي األكثر شـيوعاً يف االنتخابـات   ، Attendance Ballot"  اقتراع احلضور" تسمى  :الطريقة األوىل
 حق االقتراع أن يتواجدوا شخصياً يف ومبوجب هذه الطريقة جيب على الناخبني الراغبني مبمارسة، الربملانية

  .كي يقوموا بأنفسهم باإلدالء بأصوام يف صناديق االقتراع ، أحد املراكز االنتخابية احمللية
حيث تستخدم القوانني ، Voting by Mail" باملراسلة بواسطة الربيدالتصويت " وتسمى :الطريقة الثانية

بعـض النـاخبني    ملعاجلة احلاالت اليت يواجه فيهـا  االنتخابية يف بعض الدول أمناط خاصة من التصويت
  .راعلية ملمارسة حقهم يف االقتاملراكز االنتخابية احمل صعوبات معينة متنعهم من احلضور بأنفسهم إىل أحد

حيث يتم اللجوء إليه فيما ، "باملراسلةالتصويت " هناك خيار، ومن هذه األساليب اخلاصة للتصويت      
وكذلك ، اليت يوجد فيها موطنهم االنتخايبلناخبني املسافرين ألماكن بعيدة خارج نطاق دوائرهم خيص ا

على سـبيل  و اإلقامة يف مناطق نائية أكاملرض أو العجز ( أيضاً للناخبني الذين قد متنعهم ظروفهم األخرى
إىل أحد املراكز االنتخابية الواقعة ضمن الدائرة االنتخابية اليت يتبعوـا  يوم االنتخاب من احلضور ) املثال

   . لإلدالء بأصوام
أسـلوب  كوتستخدم ، تعترب الطريقة الرئيسية الثانية للتصويت باملراسلةالتصويت  وإذا كانت طريقة      
م ل مكمتسـتخدم طريقـة التصـويت     الدول القوانني االنتخابية يف بعضإال أن ، للطريقة األوىلأو متم

تسـمح  و Complementary Voting" تكميلـي  تصويت"كطريقة أساسية يف التصويت ال جمرد  باملراسلة
   .الطريقتني املذكورتني ملمارسة حق االقتراعأي من للناخبني باالختيار بني 

، هي يف تزايـد مسـتمر   باملراسلةطريقة التصويت  باستخداماليت تتم  اتاالقتراعاملالحظ أن ومن       
ومن هـذه الـدول   ، ظاهرة العزوف عن املشاركة يف االنتخاباتكوسيلة للحد من وتطبقها دول عديدة 

=                                                                                                                                            .ونيوزيلندةاستراليا والواليات املتحدة مثالً  نذكر
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Voluntary Voting







 
 

                                                                                                                        
واالعتراض الوحيد الذي قد يرد عليه ، ال يتراءى لنا أن التصويت باملراسلة خيالف أي مبدأ حقوقيو=    

وهذه قضية فنية انتخابيـة ال  . خابصحة االنت فينبغي تنسيقه حبيث يكون متفقاً مع، يتعلق بتنظيمه العملي
وهي قضية احتياطات جيب اختاذها اجتناباً لتحويل أوراق االقتراع املرسلة عن ، ميكن عدها مستعصية احلل

  .غرضها األصلي واإلخالل بسرية التصويت 
  : راجع يف التفاصيل

  Voting by Mail; An Article prepared by the International Institute for Democracy and 
Electoral Assistance (Sweden, Stockholm; The International IDEA Technical Paper 
Series for Election Administrators No.2, 1999), pp.1, et seq.                                               
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، وتايالنـد  ،وبلجيكـا ، ايطاليـا ، واستراليا، وتركيا، رمص: على سبيل املثال  ومن هذه الدول نذكر )١(
وكذلك للذين ، عاماً ١٨و ١٦للذين تتراوح أعمارهم ما بني  اختيارياالنتخاب فيها (والربازيل ، وتشيلي

وكذلك الذين هم حتـت   ١٨للذين جتاوزت أعمارهم سن  إلزاميهو و، جتاوزت أعمارهم السبعني عاماً
  .)سن السبعني

  :فاصيل يف التنظر ا
produced by CIA's Directorate of Intelligence (A ; book 2013-The World Fact

comprehensive resource of facts and statistics on more than 260 countries and other 
entities).                                                                                                                                 
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لسنة   ٧٣رقم تنظيم مباشرة احلقوق السياسية قانون من  /٤٠/ املادةنص ت، مجهورية مصر العربيةفي ف )١(

 من كان امسه مقيداً بقاعدة مخسمائة جنيهال جتاوز  بغرامةيعاقب « على أن ) ٢٠١١املعدلة سنة ( ١٩٥٦
  .»االستفتاء  غري عذر عن اإلدالء بصوته يف االنتخاب أوبوختلَّف ، بيانات الناخبني

املمتنعون عن التصويت يعاقبون عن طريق ف، أيضاً حيث االنتخاب إجباري بلجيكاوكذلك األمر يف      
حق االنتخـاب  ممارسة ميكن أن مينعوا من  عن التصويت نياملمتنع فإن، إيطالياأما يف . مالية غراماتدفع 

 .ة يح يف االنتخابات الالحقوالترش
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تنتهي مدة والية رئيس اجلمهورية « :  على أن ٢٠١٢لسنة السوري من الدستور / ١٥٥/تنص املادة  )١(
احلايل بانقضاء سبع سنوات ميالدية من تاريخ أدائه القسم الدستوري رئيساً للجمهورية، وله حق الترشح 

من هذا الدستور اعتباراً من االنتخابـات  / ٨٨/م املادة سري عليه أحكاجمدداً ملنصب رئيس اجلمهورية وت
القسم الدسـتوري لواليـة    ١٧/٧/٢٠٠٧وحيث أن الرئيس احلايل قد أدى بتاريخ  .» الرئاسية القادمة
/ ١٥٥/وطبقاً لنص املـادة  . ١٧/٧/٢٠١٤فإن مدة والية الرئيس القائم تنتهي بتاريخ ، دستورية جديدة

مبدة ال تقـل   ١٧/٧/٢٠١٤عد االنتخابات الرئاسية القادمة يكون قبل تاريخ فإن مو، من الدستور النافذ
  ). ٢٠١٤أي خالل شهر نيسان أو أيار من العام (عن ستني يوماً وال تزيد عن تسعني يوماً 

ملدة سبعة أعوام  حق الترشح جمدداً ملنصب رئيس اجلمهوريةالرئيس احلايل ميلك ، ويف هذه االنتخابات     
  تبـدأ مـن تـاريخ    إعادة انتخابه لوالية واحدة تاليةكما جيوز ، ١٧/٧/٢٠١٤  تبدأ من تاريخميالدية 

  .١٧/٧/٢٠٢٨وتنتهي بتاريخ  ١٧/٧/٢٠٢١
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  .م٢٠١٢من الدستور السوري احلايل لسنة / ١٥٥/املادة  انظر )١(
  .م٢٠١٢من الدستور السوري احلايل لسنة / ١/فقرة / ٨٥/املادة  انظر )٢(
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فنص ،  حاالت الشغوريف الفصل احلادي عشر منه  ٢٠١٤لعام  /٥/رقم  االنتخابات العامةنون قانظَّم  )١(

راً يف إحدى احلـاالت  يعد منصب رئيس اجلمهورية العربية السورية شاغ«  : أنعلى منه / ٨٥/املادة يف 
   .» فقدان أحد شروط الترشيح ـاالستقالة ج  ـ الوفاة بـ  أ :اآلتية
جتري االنتخابات الرئاسية اجلديدة يف حال شـغور  « : منه على أن / ٨٦/اً يف املادة كما نص أيض      

منصب رئيس اجلمهورية العربية السورية وفقاً ألحكام املادة السابقة خالل مدة ال تزيد على تسعني يومـاً  
  .» من تاريخ شغور املنصب

حيث ، ٢٠٠٠يف العاشر من حزيران سنة  حافظ األسداخلالد وهذا ما حصل بالفعل إثر وفاة الرئيس  )٢(
مارس عبد احلليم خدام النائب األول لرئيس اجلمهورية مجيع صالحيات ومهام رئيس اجلمهورية اسـتناداً  

  .١٩٧٣عام الدائم الصادر السوري من الدستور / ٨٨/لنص املادة 
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م رئـيس اجلمهوريـة   قدإذا «  : على أنه ٢٠١٢من الدستور السوري احلايل لسنة / ٩٤/تنص املادة  )١(
  .»ه كتاب االستقالة إىل جملس الشعب وج، استقالته من منصبه

  .من النظام الداخلي لس الشعب السوري / ١٨٤/املادة  )٢(
  .من النظام الداخلي لس الشعب السوري / ١٨٥/املادة  )٣(
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 إذا ارتكبها رئيس اجلمهورية ميكن أن املشرع السوري مل يبين ما هي األفعال اليتجتدر اإلشارة إىل أن  )١(

وبالرجوع إىل ما كـان جيـري   . ية العلياوبالتايل حياكم عليها أمام احملكمة الدستور، تشكِّل خيانة عظمى
جند أن املادة الثانية من قـانون مسـؤولية   ، ٢٠١٢عليه العمل يف سورية قبل صدور الدستور احلايل لسنة 

  : تعد خيانة عظمى األفعال اآلتية« : لى أنهكانت تنص ع ١٩٥٠الوزراء لعام 
  .من قانون العقوبات ٢٧٠حىت  ٢٦٣املنصوص عليها يف املواد  جرائم اخليانة) أ

  .من قانون العقوبات ٢٧٤حىت  ٢٧١املنصوص عليها يف املواد  جرائم التجسس) ب
  .ن العقوباتمن قانو ٢٨٠واملنصوص عليها يف املادة  اجلرائم املاسة بالقانون الدويل) ج
من قـانون   ٢٨٦و ٢٨٥املنصوص عليها يف املادتني  جرائم النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي) د

  .العقوبات
  .من قانون العقوبات ٢٩٥حىت  ٢٩١املنصوص عليها يف املواد  اجلرائم الواقعة على دستور البالد) هـ
من  ٢٩٧و ٢٩٦املنصوص عليها يف املادتني  يةجرائم اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكر) و

  .قانون العقوبات
  .من قانون العقوبات ٣٠٣حىت  ٢٩٨املنصوص عليها يف املواد  جرائم الفتنة) ز
  .»من قانون العقوبات  ٣٠٦حىت  ٣٠٤املنصوص عليها يف املواد  جرائم اإلرهاب) ح

يف عهـد   الصـادر  ١٩٥٨لسنة  ٧٩قانون رقم ال(املادة اخلامسة من قانون حماكمة الوزراء كما أن      
 أوسالمة الدولـة   تعترب خيانة عظمى كل جرمية متس «: كانت تنص على أن) الوحدة بني سورية ومصر

 أوعليها يف القـوانني املصـرية    ويكون منصوصاً، نظام احلكم اجلمهوري أوالداخلي  أوأمنها اخلارجي 
 أواملؤقتـة   أواألشغال الشـاقة املؤبـدة    أو اإلعدامنني عقوبات هلا يف أي من هذه القوا السورية وحمدداً
  .» املؤقت أواالعتقال املؤبد 

اجلنايات (وحتديداً ما ورد يف الفصل األول ، وبعد اإلطالع على مواد قانون العقوبات السوري النافذ     
مـن البـاب   ) الدولة الداخلي اجلرائم الواقعة على أمن(والفصل الثاين ) الواقعة على أمن الدولة اخلارجي

فإنه من املمكن أن نتصور قيام ، )يف اجلرائم ( من الكتاب الثاين ) اجلرائم الواقعة على أمن الدولة (األول 
رئيس اجلمهورية بارتكاب عدد من األفعال اليت ميكن أن تشكل خيانة عظمى وحياكم بسببها على النحو 

  =                                                            :ما يأيت ومثال هذه األفعال ، املبني يف الدستور
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  .ـ حماولة تغيري الدستور بطرق غري مشروعة 

  .ـ حماولة سلخ جزء من األرض السورية عن سيادة الدولة 
ـ أن حياول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغري ذلك أن يقتطع جزءاً من األرض السورية ليضـمه إىل  

  .ة أجنبية أو أن ميلّكها حقاً أو امتيازاً خاصة بالدولة السورية دول
  .ـ حماولة منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها املستمدة من الدستور 

ـ النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو املذهبية يف زمن احلرب أو 
  .عند توقع نشوا 

  .رة اليت يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية ـ املؤام
ـ اإلقدام على أعمال أو كتابات أو خطب تؤدي إىل تعريض سورية إىل خطر أعمال عدائية أو تعكـري  

  .صالا بدولة أجنبية أو تعريض السوريني ألعمال ثأرية تقع عليهم أو على أمواهلم
  

يؤدي قبل أن يباشر مهام منصبه كرئيس للجمهورية القسـم   وملا كان لزاماً على رئيس اجلمهورية أن     
أقسم باهللا العظيم أن أحتـرم  « :  وصيغته، أمام جملس الشعب من الدستور/ ٧/الوارد يف املادة  الدستوري

دستور البالد وقوانينها ونظامها اجلمهوري، وأن أرعى مصاحل الشعب وحرياته، وأحافظ علـى سـيادة   
ته والدفاع عن سالمة أرضه، وأن أعمل على حتقيق العدالة االجتماعيـة ووحـدة   الوطن واستقالله وحري

مـن قبيـل اخليانـة     يعد، مهورية مبتطلبات هذا القسمفإننا نعتقد أن عدم وفاء رئيس اجل، » األمة العربية
لدسـتور  واحترام ا، )بعدم قلبه إىل نظام ملكي(خاصة فيما يتعلق مبسألة الوالء للنظام اجلمهوري ، العظمى
على الصعيد أمن وسالمة الوطن سواء و الوحدة الوطنيةومحاية ، ورعاية مصاحل الشعب وحرياته، والقوانني

  . الداخلي أو اخلارجي
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وهـو مـا يعـد    ، نصاً مماثالً ٢٠١٤لعام / ٧/مل يتضمن قانون احملكمة الدستورية العليا اجلديد رقم  )١(

  .د أقرب تعديل للقانون املذكور باعتقادي نقصاً تشريعياً ينبغي تداركه عن
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حتليل النظام الدسـتوري  "النظم السياسية والقانون الدستوري ، إبراهيم عبد العزيز شيحا. د ـ١
  ). ٢٠٠٠ سنة طبعة، اإلسكندرية؛ منشأة املعارف"( املصري

 سـنة  طبعة، بريوت؛ دار القلم العريب( أبو زيد عبد الرمحن بن حممد؛ املقدمة ، ن خلدوناب ـ٢
١٩٧٨.(  

والعقـد االجتمـاعي يف    السنة أهلعند مفكري  أمحد فؤاد عبد اجلواد عبد ايد؛ البيعة. ـ د٣
ة والنشر القاهرة؛ دار قباء للطباع" ( السياسية الفلسفةمقارنه يف  دراسة" الفكر السياسي احلديث

  .)١٩٩٨ سنة طبعة، والتوزيع
  . ) ١٩٤٩طبعة ، القاهرة؛ املطبعة العاملية( السيد صربي؛ مبادئ القانون الدستوري . د ـ٤
حتقيق ، أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب؛ األحكام السلطانية والواليات الدينية، املاوردي ـ٥

  ).١٩٨٩، الطبعة األوىل، ن قتيبةمكتبة دار اب، الكويت( الدكتور أمحد مبارك البغدادي 
  . )١٩٩٤طبعة  ،القاهرة؛ دار النهضة العربية( ثروت بدوي؛ النظم السياسية . د ـ٦
قتـل وجـرح    ـعقوبـة   "ـ   اجلزء اخلامسـ   املوسوعة اجلنائية، بك جندي عبد امللكـ ٧

  . )١٩٤٢الطبعة األوىل سنة ، مطبعة االعتماد، مصر" (وضرب
يف " دراسة تأصيلية مقارنـة "دور الربملان يف اختيار رئيس الدولة ، يشفيق سار يجورج. دـ ٨

، القاهرة؛ دار النهضة العربيـة (خمتلف النظم السياسية مع التطبيق على النظام املعمول به يف مصر 
  ) .١٩٩٤طبعة سنة 

، دار النهضة العربية ،القاهرة( أصول وأحكام القانون الدستوري ، جورجى شفيق سارى. دـ ٩
  . ) ٢٠٠٣/ ٢٠٠٢ لطبعة الرابعةا

، دمشق؛ اجلامعة االفتراضية السورية" (النظرية العامة"القانون الدستوري ، حسن البحري. دـ ١٠
  ).٢٠٠٩الطبعة األوىل سنة 
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حسن البحري؛ الرقابة املتبادلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة . ـ د١١
رسالة دكتوراه مقدمة لكلية احلقوق جبامعة عني مشس بالقاهرة سـنة  ، "دراسة مقارنة"الدستورية 

٢٠٠٥/٢٠٠٦ .(  
  ) .٢٠١٢سنة  االوىل طبعةال، بال ناشر، دمشق(النظم السياسية ، حسن البحري. ـ د١٢
، دمشق؛ مطبعة احملبـة ( سام سليمان دلّه؛ مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية . د ـ ١٣

  ). ٢٠٠٢طبعة 
طبعـة  ، القاهرة؛ دار النهضة العربية( النظم السياسية يف العامل املعاصرسعاد الشرقاوي؛ . د ـ١٤

٢٠٠٢(.  
، القاهرة(نظم االنتخابات يف العامل ويف مصر ، عبد اهللا ناصف. د& سعاد الشرقاوي  .دـ ١٥

  ) .١٩٨٤طبعة ، دار النهضة العربية
اإلسكندرية؛ ( النظم السياسية الدستوري و سعد عصفور؛ املبادئ األساسية يف القانون. ـ د١٦

  ).١٩٨٠طبعة ، منشأة املعارف
القـاهرة؛  ( األيديولوجيات وأثرها يف األنظمة السياسية املعاصـرة  رمزي طه الشاعر؛ . د ـ١٧

  ). ١٩٨٨طبعة ، مطبعة جامعة عني مشس
  ). ١٩٦٨طبعة ، القاهرة؛ دار النهضة العربية( النظم السياسية ، فؤاد العطار. د ـ١٨
القانون الدستوري واألنظمة السياسية مع املقارنة باملبادئ الدستورية  ،عبد احلميد متويل. د ـ١٩

  .) ١٩٩٩طبعة ، اإلسكندرية؛ منشأة املعارف( يف الشريعة اإلسالمية 
اإلسكندرية؛ منشـأة  (  النظم السياسية والقانون الدستوري، عبد الغين بسيوين عبد اهللا. ـ د٢٠

  .)١٩٩٧طبعة ، املعارف
الدولة واحلكومة واحلقـوق   دراسة لنظرية، النظم السياسية، عبد الغين بسيوين عبد اهللا. ـ د٢١

  ) .دون تاريخ نشر، الدار اجلامعية، بريوت( واحلريات العامة يف الفكر االسالمي والفكر األوريب
، لنمري للنشر والتوزيعدار ا، دمشق (ـ عبود العسكري؛ أصول املعارضة السياسية يف اإلسالم ٢٢

  ) .١٩٩٧الطبعة األوىل 
منشـورات  ، دمشـق ( اجلزء الثاين، القسم العام ،عبود السراج، شرح قانون العقوبات. دـ ٢٣

) .٢٠٠٧طبعة ، جامعة دمشق 
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دراسة ، "ـ تطبيقاانشأا ـ تطورها   "ابية الرئيسية األنظمة الني: عفيفي كامل عفيفي . د ـ٢٤
  .) ٢٠٠٢طبعة ، اإلسكندرية؛ منشأة املعارف( حتليلية مقارنة 

القاهرة؛ دار النهضة ( عمر حلمي فهمي؛ االنتخاب وتأثريه يف احلياة السياسية واحلزبية . د ـ٢٥
  . ) ١٩٩١الطبعة الثانية ، العربية
جملة جامعة دمشـق  " (دراسة مقارنة"إعادة االعتبار يف الفقه اإلسالمي ، غيداء املصري. دـ ٢٦

  .) ٢٠١٣ ،العدد الثالث ،٢٩الد ، القتصادية والقانونيةللعلوم ا
طرق انتهاء والية احلكام يف الشريعة االسالمية والـنظم  ، كايد يوسف حممود قرعوش. دـ ٢٧

  ) .١٩٨٧الطبعة األوىل ، مؤسسة الرسالة، بريوت(الوضعية 
مديريـة الكتـب    دمشق؛( مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية كمال الغايل؛ . د ـ٢٨

  ) .١٩٨٥طبعة ، واملطبوعات اجلامعية
اإلسكندرية؛ دار املطبوعات ( االستفتاء الشعيب والشريعة اإلسالمية  ،ماجد راغب احللو. د ـ٢٩

  .) ١٩٨٣ الطبعة الثانية، اجلامعية
 طبعة سنة، بريوت؛ دار النهضة العربية(النظم السياسية والدستور اللبناين ، حمسن خليل. ـ د٣٠

١٩٧٩. (  
" دراسة مقارنة يف أصول النظم السياسية"حممد الشافعي أبو راس؛ نظم احلكم املعاصرة  . ـ د٣١

  ). ١٩٧٧طبعة ، القاهرة ؛ عامل الكتب( ـ اجلزء األول ـ النظرية العامة يف النظم السياسية 
  ) .٢٠٠١طبعة ، منشورات العدالة، بغداد(االقتراع السياسي ، منذر الشاوي. ـ د٣٢
  .) ١٩٥٥دمشق؛ طبعة سنة ( منري العجالين؛ احلقوق الدستورية . ـ د ٣٣
دار كنـوز  ، الريـاض (االنتخابات وأحكامها يف الفقه االسالمي ، ـ فهد بن صاحل العجالن٣٤

  ).٢٠٠٩الطبعة األوىل سنة ، إشبيليا للنشر والتوزيع
السيد صربي . اجعة دمر، ترمجة أمحد حسيب عباس، دساتري فرنسا، موريس دوفرجيه. ـ د٣٥

  ).١٩٥٩طبعة ، مكتبة اآلداب، القاهرة(
، "األنظمة السياسية الكربى"املؤسسات السياسية والقانون الدستوري ، موريس دوفرجيه. دـ ٣٦

الطبعة األوىل سنة ، بريوت؛ املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع(جورج سعد . د: ترمجة
١٩٩٢( .  
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طبعة ، املطبعة العصرية، القاهرة( القانون الدستوري ، وايت ابراهيم. د &وحيد رأفت . ـ د٣٧
  ).١٩٣٧سنة 

  

 
 

سنة ، الطبعة األوىل، عامل الكتب، القاهرة( معجم اللغة العربية املعاصرة، أمحد خمتار عمر. ـ د١
٢٠٠٨.(  

" عـريب ، فرنسـي ، كليزيان"أمحد زكي بدوي؛ معجم مصطلحات العلوم االجتماعية . دـ ٢
  .)١٩٨٢بريوت؛ مكتبة لبنان، طبعة سنة (
الطبعـة  ، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان( "معجم لغوي عصري"الرائد ، ـ جربان مسعود٣

  ).١٩٩٢السابعة 
القاهرة؛ (يف ستة جملدات ، مجال الدين حممد بن مكرم األنصاري، البن منظور: لسان العرب ـ٤

  .اجلزء التاسع واألربعون ، الد السادس، )تاريخ بال، دار املعارف
  ). ٢٠٠٤الطبعة الرابعة ، القاهرة؛ مكتبة الشروق(  املعجم الوسيطـ ٥
  ). ١٩٨٠الطبعة األوىل ، القاهرة؛ مطابع الدار اهلندسية(  ـ املعجم الوجيز٦
  .) ١٩٩٩طبعة ، القاهرة؛ اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية(  معجم القانون ـ٧
بريوت؛ املؤسسة ( ترمجة منصور القاضي ، املعجم الدستوريإيف ميين؛ & أوليفيه دوهاميل  ـ٨

  ).١٩٩٦الطبعة األوىل ، اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع
القـاهرة؛  " (٢٠٠٧حىت  ١٨٢٤الفترة من "موسوعة الدساتري املصرية والوثائق املتعلقة ا  ـ٩

  ).٢٠٠٧يوليو ، الطبعة الثالثة، وماتمركز املعل، جملس الشورى
بـريوت؛ املؤسسـة العربيـة    " ( اجلزء األول"موسوعة السياسة ، عبد الوهاب الكيايل. ـ د١٠

  ).١٩٨٥طبعة ، للدراسات والنشر
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  . ١٩٣٠الدستور السوري الصادر سنة  ـ١
  . ١٩٥٠أيلول سنة  ٥صادر يف الدستور السوري الـ ٢
  . ١٩٥٣متوز  ١١ـ الدستور السوري الصادر يف ٣
  . ١٣/٩/١٩٦٢ـ الدستور السوري الصادر بتاريخ ٤
  . ١٩٧٣ر ذاآ/مارس ١٣الدستور السوري النافذ بتاريخ  ـ٥
   . ٢٠١٢شباط /فرباير ٢٧ـ الدستور السوري النافذ بتاريخ ٦
  .  ٣/٨/٢٠١١تاريخ / ١٠١/املرسوم التشريعي رقمبالصادر ـ قانون االنتخابات السوري ٧
/ ١٤٠١٣/لقانون االنتخابات الصادرة عن رئاسة جملس الوزراء بالقرار  لتعليمات التنفيذيةـ ا٨
  ٣/١٠/٢٠١١تاريخ  و.م
  . ٢٠١٤لعام  /٥/قانون االنتخابات العامة رقم  ـ٩
رئـيس  الصادرة بقـرار   ٢٠١٤م لعا ٥لقانون االنتخابات العامة رقم  التنفيذيةلتعليمات ـ ا١٠

  . ١٦/٤/٢٠١٤تاريخ  و.م /١٠/جملس الوزراء رقم 
حزيران سـنة   ٢٢بتاريخ  ١٤٨ـ قانون العقوبات السوري الصادر باملرسوم التشريعي رقم ١١

  .وتعديالته ١٩٤٩
  . ١٦/٤/٢٠١٤اريخ ت/ ٧/ـ قانون احملكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ١٢
  .١٣/٥/٢٠١٢تاريخ  /٣٥/املرسوم التشريعي رقم كمة الدستورية العليا الصادر بقانون احملـ ١٣
  . ١٩٧٤حزيران  سنة / يونيو ٦النظام الداخلي لس الشعب السوري الصادر يف  ـ١٤
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  .مع تعديالته  ١٧٨٧أيلول سنة /سبتمرب ١٧الصادر يف  الواليات املتحدة األمريكيةدستور ـ ١
  . )١٩٨٩املعدل عام ( ١٩٧٩الصادر عام  اإلسالمية اإليرانيةاجلمهورية دستور ـ ٢
  . ١٩٨٢الصادر سنة  الشعبية الصنيمهورية ـ الدستور احلايل جل٣
  )٢٠١٢املعدل يف شباط ( ١٩٧٣الصادر سنة  لباكستاناجلمهورية اإلسالمية ـ دستور ٤
  . ١٩٦٤ الصادر عام األفغاينالدستور ـ ٥
  .١٩٤٧سنة  كانون األول/ديسمرب ٢٧بتاريخ الصادر  اإليطايلالدستور ـ ٦
 ٢٣املعدل آخر مـرة يف  ( ١٩٥٨سنة تشرين األول /أكتوبر ٤الصادر يف  الفرنسيـ الدستور ٧

  . )٢٠٠٨متوز 
  .مع آخر تعديالته  ١٩٥٤لعام  إندونيسيادستور مجهورية ـ ٨
  .مع تعديالته  ١٩٩٦ لسنة اجلمهورية اجلزائريةدستور ـ ٩
  . ١٩٥٦الدستور املصري الصادر سنة ـ ١٠
  . ١٩٥٩بتاريخ أول جوان الصادر  اجلمهورية التونسيةدستور ـ ١١
  . ٢٠١٤كانون الثاين عام /يناير ٢٧الثانية الصادر يف  التونسية اجلمهوريةدستور ـ ١٢
  )٢٠٠٦املعدل سنة (دستور اجلمهورية االسالمية املوريتانية ـ ١٣
  . ١٩٦٠الدستور الصومايل الصادر سنة ـ ١٤
  . ١٩٦٤الدستور العراقي لعام ـ ١٥
  . ٢٠٠٥لعام احلايل  دستور مجهورية العراق ـ١٦
  . ١٩٥٢الدستور األردين لعام ـ ١٧
  . ١٩٦٢الدستور الكوييت احلايل لسنة ـ ١٨
  . ٢٠١٤كانون الثاين سنة /يناير ١٨الدستور املصري املعدل الصادر يف ـ ١٩
  . ١٩٩٤لسنة  اجلمهورية اليمنيةدستور ـ ٢٠
  .وتعديالته  ١٩٥٦لسنة  ٧٣يف مصر رقم قانون مباشرة احلقوق السياسية ـ ٢١
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